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2 Inzerce

*Platí pro držitele Klientské karty. Sleva na doplatek platí u léků hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění, sleva až 50 % pro pacienty starší 60- a mladší 15-ti let a pro všechny 
držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Ostatní pacienti získají slevu až 25 %. Slevu z doplatku 
lze poskytnout až do výše povolené regulované obchodní přirážky lékárny. Výši slevy lze 
ověřit na účtence. Akce platí do odvolání, více informací v lékárně nebo na www.medifin.eu

SLEVA

NA DOPLATEK
25

věk od 16-ti do 59-ti let

SLEVA

NA DOPLATEK
věk do 15-ti let, nad 60 let

SLEVA až 50 %
NA DOPLATEK
na léky pro držitele Klientské karty*
vybrané léky pro
chronické pacienty
s ještě NIŽŠÍMI
doplatky

Majerského

Šustova

Opatovská



3Úvodem

Drazí přátelé,

Jižní Město slaví tento rok kulaté 40. 

výročí od  svého založení. Minulost je 

jistá, protože se na ní nedá nic měnit. 

Budoucnost záleží právě teď na  nás. 

K  příležitosti založení Jižního Města 

pro vás připravujeme „Dny Prahy 11“, 

které se budou tradičně konat na pod-

zim, a představí se známé kapely, ne-

bude nouze o  divadelní představení, 

ukázky sportovních klubů a program si 

připravují i naše školy. Zároveň připra-

vujeme fotogalerii z historie naší měst-

ské části Prahy 11 a seriál článků o vý-

stavbě Jižního Města. 

Také bych chtěl na tomto místě podě-

kovat dětem, které se zapojily do sou-

těže „Velikonoční kraslice a pomlázky“. 

A věřte mi, že bylo velmi náročné vy-

brat nejlepší práci, všichni by zasloužili 

za tak krásná díla první cenu.   

V  dubnu opět chystáme pálení čaro-

dějnic, které se v loňském roce u Cho-

dovské tvrze setkalo s  nebývalým 

ohlasem. Kde všude se letos rozhoří 

hranice, najdete uvnitř časopisu. Těším 

se, že se i tam potkáme.

Rád bych se ohlédl za Reprezentačním 

plesem městské části. Letos tanečníků 

přibylo a atmosféra v sále mi dala jas-

ně najevo, že se několikaměsíční práce 

týmu lidí podařila. Rád jsem opět viděl 

známé tváře a mohl si s vámi povídat 

nikoliv jako starosta a politik, ale jako 

občan a soused.

Závěrem pokládám za  velmi důleži-

té vysvětlit výroky některých médií 

o údajném odtržení Prahy 11 od hlav-

ního města. Mým jediným cílem je po-

sílení pravomocí zastupitelstva a sta-

bilizace daňových příjmů, územního 

plánování a  dalšího operativního ře-

šení situací na  našem správním úze-

mí. Z  toho vyplývá, že ve  spolupráci 

s  ostatními starosty městských částí 

Prahy se budeme snažit o novelu zá-

kona O hlavním městě Praze. 

Váš starosta

Jiří Štyler

Oblíbené houpačky pro 
nejmenší děti na dalších 
15 hřišť

V mých písních je mnoho 
o tom, kdo skutečně 
jsem, říká Jan Budař

Známe vítěze 
Velikonoční soutěže
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Drazí přátelé,

Jižní Město slaví tento rok kulaté 40. 

Jižní Město slaví 40. narozeniny

16

Zahrady Opatov

5

Spirituál kvintet 
v KC Zahrada

Cyklotábor 
s oddílem UFO

Co vypovídá Klíč 
po dvacetiletí 
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4 Zprávy z Rady MČ

Březnové zprávy z Rady

Odvolání místostarosty 
Ing. Ladislava Kose
Dne 17. 3. 2016 na zasedání Zastupitel-

stva městské části Praha 11 přednesl za-

stupitel P. Sýkora (JM-ND) návrh na zařa-

zení bodu na odvolání prvního zástupce 

starosty Ing. L. Kose během projednává-

ní bodu o  poskytnutí mimořádné dota-

ce subjektu FK Dukla Jižní Město, z. s. 

Po schválení tohoto nového bodu jedná-

ní doplnil požadavek o odvolání starosty 

Ing. J. Štylera (HPP11) a PhDr. Š. Zdeň-

kové (HPP11). Zatím co návrh na  zařa-

zení bodu odvolání zástupce starosty 

Ing.  Kose zastupitelstvem prošel, sta-

rosta J. Štyler a radní Š. Zdeňková odhla-

sováni nebyli. Po téměř hodinové disku-

zi k odvolání Ing. L. Kose, padl ze strany 

Ing. M. Murča (bez politické příslušnosti) 

návrh na odvolání radního Ing. S. Urbán-

ka (TOP 09). Tento bod zastupitelstvem 

neprošel. V  18.45 došlo k  hlasová-
ní o odvolání L. Kose z  funkce prvního 
zástupce starosty, kdy TOP 09, ANO 
2011 a všichni opoziční zastupitelé mís-
tostarostu Ing. Ladislava Kose (HPP11) 
odvolali. Hnutí pro Prahu 11 následně 
okamžitě vypovědělo koaliční smlouvu 
s TOP 09 a ANO 2011. 

Vyjádření starosty ke kauze tzv. 
„Odtržení Jižního Města od Prahy“
„Pokládám za velmi důležité vysvětlit vý-

roky některých médií o údajném odtržení 

Prahy 11 od hlavního města. Mým jedi-

ným cílem je posílení pravomocí zastu-

pitelstva a  stabilizace daňových příjmů, 

územního plánování a  dalšího operativ-

ního řešení situací na  našem správním 

území. Z  toho vyplývá, že ve  spoluprá-

ci s  ostatními starosty městských částí 

Prahy se budeme snažit o novelu zákona 

O hlavním městě Praze.“ Ing. Jiří Štyler, 

starosta Jižního Města

Dotační program pro oblast 
kultury na rok 2016 
Rada městské části Praha 11 souhlasi-

la s  poskytnutím dotací v  celkové výši 

642 300 Kč vybraným subjektům na pro-

jekty v rámci prvního kola Dotačního pro-

gramu pro oblast kultury na  rok 2016. 

Radní Prahy 11 dali také souhlas s  po-

skytnutím mimořádných dotací vybraným 

organizacím v  celkové výši 59  200 Kč. 

Udělení dotací schválilo dne 17. 3. 2016 

zastupitelstvo městské části. Dotace 

mají podpořit celoroční činnost subjektů 

v oblasti kultury a dále jednorázové akce 

na území Prahy 11. 

Dotační program v oblasti životního 
prostředí pro rok 2016
Rada městské části Praha 11 schváli-

la dotační program v  oblasti životního 

prostředí pro letošní rok. Vyhlášena byla 

tři témata programu, která mají podpo-

řit osvětovou činnost a  ekologickou vý-

chovu, zlepšení stavu životního prostře-

dí na  území MČ Praha 11 a  soužití lidí 

a  zvířat ve  městě. Předpokládaný ob-

jem fi nančních prostředků vyčleněných 

v rozpočtu MČ Praha 11 na tento dotač-

ní program je 200 tis. Kč. Termín pro po-

dání žádostí o dotace je od 29. 3. 2016 

do  27. 5. 2016. Obecné podmínky pro 

poskytování dotací včetně formuláře žá-

dosti o  dotaci najdete na  úřední desce 

městské části na  www.praha11.cz/cs/

uredni-deska.html.

Revitalizace sportovních hřišť 
v ZŠ Ke Kateřinkám
Rada MČ souhlasí se záměrem „Areál le-

dových sportů, revitalizace sportovních 

hřišť – Ke Kateřinkám, Praha 11 – I. eta-

pa“ dle dokumentace pro územní a sta-

vební řízení, kterou vypracovala spo-

lečnost AED project v  srpnu 2014 pro 

investora – společnost AR DELTA, s. r. o. 

Podmínkou souhlasu rady je to, že stav-

ba nebude zahájena před nabytím právní 

moci územního rozhodnutí stavby „Aré-

na ledových sportů, Ke Kateřinkám, Pra-

ha 11 – II. etapa“.

Dotační program pro oblast sportu 
a volného času
Rada městské části Praha 11 schválila 

dotační program pro oblast sportu a vol-

ného času na rok 2016 – II. dotační kolo. 

Vyhlášeny byly tři programy, které mají 

podporovat celoroční činnost nestátních 

neziskových organizací, sportovní akce 

na  území městské části a  volnočasové 

aktivity. Předpokládaný objem fi nanč-

ních prostředků vyčleněných v  rozpočtu 

MČ Praha 11 na tento dotační program 

je cca 4 000 000 Kč. Termín pro podání 

žádostí o  dotace je shodný pro všech-

ny programy: od 29. 3. 2016 do 27. 5. 

2016. Podmínky pro poskytování dota-

cí včetně potřebných formulářů najdete 

na úřední desce městské části na www.

praha11.cz/cs/uredni-deska.html. 

Dorovnání dotace FK Dukla Jižní Město
Rada městské části Praha 11 dne 8. 3. 

2016 souhlasila s poskytnutím mimořád-

né dotace subjektu FK Dukla Jižní Měs-

to ve výši 200 000 Kč. Ta byla následně 

na zasedání ZMČ dne 17. 3. 2016 schvá-

lena. Jedná se o dorovnání krácené dota-

ce z jara 2015.

Upozornění na uzavření bazénu v dubnu
V sobotu 2. 4. 2016 od 8.00 do 15.00 

bude uzavřen bazén Jedenáctka VS i well-

ness pro veřejnost. V  areálu proběhnou 

závody Aliance dětského plavání. V  rám-

ci Mistrovství Prahy v aquatlonu bude 9. 

4. 2016 uzavřen od  8:00 do  12:00 pro 

veřejnost bazén 25 m v areálu Jedenáct-

ka VS. V tuto dobu budou uzavřeny také 

ostatní části provozu v objektu B. Záro-

veň vás na tento 2. ročník srdečně zveme. 

Zažijte neopakovatelnou atmosféru jedi-

nečného závodu. 

Děkujeme za pochopení.

Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11 

Vážení obyvatelé Jižního Města,
pravidelné setkání se starostou 
a vedením MČ Praha 11 se bude 

konat 20. 4. 2016 
v ZŠ Ke Kateřinkám od 18.00.

Hlavní téma:
• Ing. Kos vás osobně seznámí 
s důvody a okolnostmi svého 

odvolání z funkce místostarosty 
MČ Praha 11.

• Pořízení regulačního plánu 
Opatov – Na Jelenách

Druhé setkání proběhne dne 
4. 5. 2016 od 18.00 

v ZŠ Campanus.
I zde bude hlavním tématem 
pořízení regulačního plánu 

Opatov – Na Jelenách 
z podnětu MČ Praha 11.

Všichni jste srdečně zváni.

vatelé Již
Návštěvní den 

Petra Jiravy a Jakuba Lepše
Tentokrát se na vás a vaše podněty bu-

deme těšit 28. 4. mezi 16.00 a 18.00, 
opět v našich kancelářích v sekci C rad-
nice Prahy 11 v Ocelíkově ulici. 

Ing. Petr Jirava, zástupce starosty

pro sociální věci a zdravotnictví (ANO)

Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty

pro školství, kulturu a sport (TOP 09)

ávštěvní d
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Byty

V posledním Klíči a na webu praha11.cz 

jsem byl podepsán pod úředním oznáme-

ním o zrušení evidence zájemců o koupi 

bytů. Od té doby však přišlo několik do-

tazů, jak to vše bude, a proto jistě není 

na  škodu se krátce zmínit o  pravidlech, 

kterými se Městská část Praha 11 v sou-

časnosti řídí. Na začátku něco málo nud-

ných paragrafů – prodej bytů se uskuteč-

ňuje v souladu se zákonem č. 89/2012 

Sb., občanským zákoníkem, ve znění plat-

ném a účinném ve spojení se zákonem č. 

72/1994 Sb., kterým se upravují některé 

spoluvlastnické vztahy k budovám a ně-

které vlastnické vztahy k bytům a neby-

tovým prostorům a doplňují některé zá-

kony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 

pozdějších předpisů. Prodeje bytů probí-
hají v souladu se Zásadami Zastupitel-
stva Městské části Prahy 11 – ze dne 
14. 5. 2015. 

Nyní stručně a  krátce zásady a pravidla. 

Kupující musí být osobou, která nemá 

u Městské části dluh, nevede s Městskou 

částí spor a  neužívá byt na  základě ná-

jemní smlouvy na  dobu určitou. Kupující 

byt kupuje za cenu v souladu se zákonem 

131/2000 Sb. o  hlavním městě Praze, 

v  platném znění, na  základě znaleckého 

posudku, kdy cena je obvyklá v  daném 

místě a čase. Prodávající poskytuje kupu-

jícímu slevu z kupní ceny, za obydlenost, 

ve výši 1 % za každý ukončený rok trvání 

nájemního vztahu od data 1. 1. 2007 až 

do dne podání žádosti. Prodeje bytů pro-

bíhají na základě projednání žádosti poda-

né kupujícím prostřednictvím příslušné ko-

mise Rady MČ Praha 11. O prodeji bytů 

rozhoduje vždy Zastupitelstvo Městské 

části Praha 11. O  všech změnách, kte-

ré v oblasti prodeje nastanou, vás bude 

Městská část, vedení Městské části a Za-

stupitelstvo Městské části Prahy 11 i na-

dále informovat prostřednictvím webu 

praha11.cz nebo Klíče. 

Ing. Oldřich Balík
radní MČ Praha 11 

pro majetek

hnutí ANO

Zahrady Opatov

Krátká rekapitulace. Bytový projekt „Za-

hrady Opatov“ se nachází jihovýchod-

ně od Litochlebského náměstí nedaleko 

od stanice metra Opatov. Projekt je míst-

ní komunikací v  ulici Líbalova dopravně 

napojen na páteřní komunikaci Chilská.

Objekt má 1 podzemní a 9 nadzemních 

podlaží. Suterén a  přízemí budovy za-

ujímá obdélníkový půdorys cca 70 m x 

75 m. Nadzemní část bytového domu se-

stává ze tří obdélníkových sekcí ve  tva-

ru písmene U, které tvoří k jihu otevřený 

dvůr s dětským hřištěm.

V 1. podzemním a v části 1. nadzemního 

podlaží se nachází 201 parkovacích stá-

ní, technické prostory, sklepy pro byty, 

v části 1. nadzemního podlaží se nachází 

4 komerční prostory o celkové ploše 422 

m2. Od 2. NP do 9. NP je navrženo cel-

kem 194 převážné malometrážních bytů. 

Součástí stavby je i  na  napojení na  do-

pravní a technickou infrastrukturu a řeše-

ní vnějších úprav a výsadby zeleně. 

Na konci dubna, pokud vše dobře dopad-

ne, by měla skončit kolaudace uvedených 

bytových jednotek a  ostatních prostor. 

V průběhu druhého čtvrtletí by měly fi na-

lizovat administrativní činnosti spojené 

se zápisy vlastnictví na katastrálním úřa-

du a  již běžet znalecké posudky. Práce 

to budou náročné. Uvědomme si, že se 

jedná o 45 bytových jednotek 3+kk, 66 

bytových jednotek 2+kk a  83 bytových 

jednotek 1+kk o  celkové ploše 11  105 

m². K  tomu samozřejmě patří balkony, 

šatny, terasy, předzahrádky, lodžie. Roz-

manitost skladby bytových jednotek by 

měla uspokojit převážnou většinu zájem-

ců o kvalitní bydlení v celém spektru mož-

ných prostorových nároků jak pro jednot-

livce, tak pro rodinu. 

Pokud administrativa půjde hladce, mů-

žeme očekávat koncem druhého čtvrt-

letí zahájení procesu prezentace, na-

bídky a  prodeje jednotlivých bytů. 

Ale uvědomme si, že jde o  194 byto-

vých jednotek a  mohou nastat různé 

komplikace.

Farmářské trhy začaly s kratší provozní dobou v odpoledních hodinách
Farmářské trhy u Komunitního centra Matky Terezy prozatím probíhají pouze v omezeném časovém rozsahu, a to v pondělí 
od 8.00 do 16.30 a ve středu od 8.00 do 16.00 (v roce 2015 probíhaly též každé pondělí a středu, a to od 13.00 do 18.00).
Důvodem kratší provozní doby během odpoledne jsou administrativně-technické problémy s umožněním vjezdu farmářům na 

prodejní plochu, na základě stanoviska státní správy. Velmi děkujeme Komunitnímu centru Matky Terezy za vstřícnou spolupráci 

a dočasné umožnění nakládky a vykládky zboží na soukromém parkovišti této organizace. Intenzivně hledáme způsob, jakým co 

nejrychleji dosáhnout takového rozsahu trhů, na jaký jsme my všichni z loňského roku zvyklí. Děkujeme za trpělivost a pochopení.
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Zprávy z životního prostředí a dopravy
Stovky dřevin poškozených sněhovou kalamitou
V důsledku přívalu sněhu, který zasáhl Již-

ní Město v prvním březnovém týdnu, bylo 

na celém území Jižního Města poškozeno 

cca 590 stromů. Podle současných zjiš-

tění je z tohoto počtu nevratně poškoze-

ných zhruba 95 stromů, které jsou z dů-

vodu provozní nebezpečnosti postupně 

odstraňovány. V první fázi byly odstraně-

ny stromy vyvrácené či dřeviny zasahující 

do komunikací tak, aby nebyla omezena 

plynulost silničního provozu a průchod po 

chodnících. Z tohoto důvodu byly na trav-

natých plochách podél komunikací proza-

tím ponechány ořezané větve dřevin, kte-

ré byly postupně odklízeny. Na vhodných 

stanovištích, po nezbytně odstraněných 

dřevinách, budou následně odborem ži-

votního prostředí vysazeny stromy nové. 

Odbor životního prostředí sleduje zdra-

votní stav všech stromů, které byly touto 

kalamitou postiženy. 

Ing. Michal Vyskočil

vedoucí odboru životního prostředí 

ÚMČ Praha 11

Oprava podchodu  
ul. Opatovská / U Modré školy
Práce na opravě schodiště by mohly být 

zahájeny již do konce března. Zároveň 

budou prováděny i práce na kanalizač-

ních vpustích. Usilujeme o novou výmal-

bu na vnějších částech fasády (realizace 

TSK). 

Tzv. psí vyhláška v navrhované podobě zrušena
Rada hl. m. Prahy dne 16. 2. 2016 

schválila ukončení přípravy návrhu 

obecně závazné vyhlášky o  stanove-

ní pravidel pro pohyb psů na  veřej-

ných prostranstvích na  území hlavní-

ho města Prahy. Většina městských 

částí Prahy měla s  pojetím vyhlášky 

jako plošného zákazu volného pobíhá-

ní psů potíž. Praha 11 může být jed-

ním z  hlavních partnerů pro přípravu 

vyhlášky nové, a  to ve  smyslu opač-

ném, tj. regulace volného pobíhání psů 

na  vybraných plochách podle návrhu 

každé městské části. 

Termín nového návrhu řešení proble-

matiky regulace pohybu psů stanovila 

Rada hl. m. Prahy na 30. 4. 2016.

Mobilní radnice
Služba Mobilní radnice pomáhá obyvatelům s omezením pohybu z důvodu 
věku, nemoci nebo úrazu či se zdravotním handicapem. Občané žijící na území 
městské části Praha 11, kteří vzhledem ke svému pokročilému věku, handicapu 
či zdravotnímu postižení, mají nebo mohou mít praktické problémy s vyřízením 
osobních záležitostí na úřadě městské části, mohou využívat služeb tzv. Mobilní 
radnice. Úředníci jim pomohou řadu záležitostí vyřídit přímo v jejich domácnostech.   

Úřad městské části Praha 11, konkrét-

ně odbor vnitřních věcí a  odbor sociál-

ních věcí a  zdravotnictví, poskytuje po-

moc občanům již dlouhou řadu let, nově 

tuto službu nabízí i  ekonomický odbor 

v oblasti agendy poplatků za psy. Odbor 

vnitřních věcí Úřadu městské části Pra-

ha 11 zabezpečuje úkony v  oblasti vy-

dávání osobních dokladů, ohlášení změ-

ny trvalého pobytu a ověřování podpisů.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví umí 

zase pomoci s  žádostmi o sociální dáv-

ky na Úřadu práce hl. m. Prahy a se so-

ciálním poradenstvím (dávky, pěstounská 

péče, sociálně právní ochrana dětí, pe-

čovatelské služby, veřejný opatrovník). 

V domácím prostředí žadatelů jim úřední-

ci také poradí a pomohou při změně trva-

lého bydliště do  domů s  pečovatelskou 

službou ve správě MČ Praha 11.  

Komu je služba určena
Služba Mobilní radnice poskytuje pomoc 

imobilním i  handicapovaným osobám 

a  seniorům, kteří žijí na  území městské 

části Praha 11. Službu si mohou občané 

domluvit telefonicky u kontaktních osob 

v předem danou dobu nebo dle individu-

ální dohody. Kontaktní osoba – pracovník 

úřadu městské části – s klientem dohod-

ne podrobnosti vyžadované služby a  in-

formuje jej o  tom, zda je či není možné 

celou záležitost vyřešit u něj doma nebo 

zda si případně vyžádá více návštěv. Kon-

taktní osoba současně upozorní klienta, 

že před začátkem návštěvy je třeba pro-

kázat oprávněnost využití této služby – 

doklad totožnosti, průkaz osoby zdravot-

ně tělesně postižené či jiný doklad – tzv. 

neschopenku. V  případě, že klient ne-

prokáže oprávněnost svého požadavku, 

může pracovník úřadu poskytnutí služby 

odmítnout.

Například v minulém roce navštívili pově-

ření úředníci odboru vnitřních věcí v do-

mácnostech, domovech pro seniory a do-

movech s pečovatelskou službou celkem 

387 občanů na  základě jejich žádostí 

o  vydání nového občanského průkazu, 

ať již z důvodu ukončení platnosti, změ-

ny trvalého pobytu nebo rodinného sta-

Zahájena výstavba cyklostezky kolem Košíkovského potoka
Cyklostezka o  délce necelého kilome-

tru propojí park u  Chodovské tvrze 

s  Hostivařským lesoparkem. Nahradí 

tak dosud používaný úsek po frekven-

tované komunikaci Mírového hnutí. 

Projekt cyklostezky pochází z dob vý-

stavby bazénu 11VS, byl ale v  roce 

2015 přeprojektován. Díky odkupu ně-

kterých dotčených pozemků bude mít 

cyklostezka menší převýšení. V  letoš-

ním roce by měla být na  žádost MČ 

Praha 11 zahájena také výstavba po-

třebného propojovacího chodníku mezi 

ul. Blažimská a Mírového hnutí. 

Jednáme také o  znovuzprovoznění 

osvětlení na  současné panelové pě-

šině, aktuálně čekáme na  vyjádření 

Eltodo.

Instalace bezpečnostních sloupků, 
ul. Kaplanova, 18. 3. 2016
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V příštím Klíči:

•  Příprava revitalizace vnitrobloku 
tzv. Blankytu Matúškova / Dubnova 

/ Brechtova / Hekrova

•   Výhra MČ Praha 11 
o Rákosníčkovo hřiště!

V příštím Klíčč Parkoviště Metodějova a Bachova 

budou poprvé letos na jaře na základě 

požadavku místních obyvatel zahrnuta 

do blokového čištění, viz přehled 

„Termíny čištění komunikací“ 

na str. 10.

Metodějovv
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Trápení vnitrobloku s odvodněním snad končí
Dlouhé roky čekali obyvatelé vnitroblo-

ku Blatenská/Hrdličkova na  vyčištění 

a  zprůchodnění systému kanalizačních 

cest. Jejich masivním zanešením dochá-

zelo k opakovaným zaplavením a poško-

zováním vybavení vnitrobloku. MČ Pra-

ha 11 ještě zajistí vyčištění všech žlabů, 

snížení rohové vpusti pod úroveň terénu 

a  vytvoření zábrany proti dalšímu sesu-

vu jílovité zeminy. Akci se podařilo dokon-

čit odborům životního prostředí a správy 

majetku.

Hloubkový úklid dětských hřišť od března
S ohledem na střídavé klimatické pod-

mínky a vytíženost střediska zeleně JMM 

s odklízením následků sněhové kalamity 

(stovky polámaných stromů a větví) se 

postupně hloubkově uklízí naše dětská 

hřiště, vč. doplnění nového písku. Kolego-

vé pod vedením správce dětských hřišť  

D. Nováka zatím zvládli hřiště v lokali-

tách Ledvinova, Dědinova, Augustinova 

a dalších. Na sedm dětských hřišť budou 

začátkem dubna doplněny požadované 

herní prvky pro nejmenší děti a také prv-

ky, které na hřištích Jižního Města chybí, 

např. domečky, tabule, počítadla.

Oblíbené houpačky pro nej-
menší děti na dalších 15 hřišť
V loňském roce jsme zahájili doplně-

ní dětských hřišť o bezpečné houpačky 

pro nejmenší děti. Jejich obliba je u dětí 

a rodičů obrovská, na jaře budou tyto 

houpačky instalovány na dalších 15 dět-

ských hřišť.

PhDr. Šárka Zdeňková 
radní MČ Praha 11

životní prostředí 

a doprava

Hnutí pro Prahu 11

Nová monitorovací stanice ovzduší na Mikulce
Český hydrometeorologický ústav 

(ČHMÚ) nás informoval, že koncem břez-

na dojde k připojení kapličky do elektric-

ké sítě, k  instalaci elektroměru a dalším 

potřebným úkonům pro zahájení provo-

zu. Měřící stanice Mikulova pro měření 

koncentrací NO
2
 a  prachu (PM10) bude 

první stanicí ČHMÚ na Jižním Městě a je 

součástí státní sítě imisního monitorin-

gu. MČ Praha 11 provozuje dvě stanoviš-

tě na měření kvality ovzduší, ul. Vidimova 

čp. 1325 a ul. K Dubu (u lávky přes D1).

vu. Na  místě zajistili celou administrati-

vu včetně pořízení fotografi e. O ověření 

podpisu mimo úřad požádalo 320 imobil-

ních obyvatel městské části.

Kontaktní osoby: 
• Agenda občanských průkazů
Bc. Hana Mašková, tel.: 267 902 390

Bc. Markéta Novotná, tel.: 267 902 387

Milan Pristaš, tel.: 267 902 381

Ludmila Richtrová, tel.: 267 902 383

Příjem požadavků:

po a st 8.00 – 17.30 hod.

út a čt 8.00 – 15.30 hod. 

Služby jsou poskytovány pověřenými 

pracovníky především v  pátek na  zákla-

dě telefonického požadavku a  násled-

né domluvy o  konkrétním datu a  čase 

návštěvy. 

• Agenda ověřování podpisů (legalizace)
Pracovnice Informační kanceláře, Ocelíko-

va 672, tel.: 267 902 488, 267 902 213, 

267 902 209

Příjem požadavků:

po 8.00 – 17.30 hod.

út 8.00 – 15.30 hod.

st 8.00 – 17.30 hod.

čt 8.00 – 15.30 hod.

pá 8.00 – 12.00 hod.

Služba je poskytována v pracovní dny dle 

telefonické domluvy.

• Pracovnice OVV, Vidimova 1324, 1325
Miroslava Bednářová, tel.: 267 902 309

Příjem požadavků:

po a st 8.00 – 17.30 hod. 

(polední přestávka 13.00 – 14.00 hod.)

út a čt  8.00 – 15.30 hod. 

(polední přestávka 12.30 – 13.00 hod.)

Služby jsou poskytovány pověřeným pra-

covníkem v  pátek na  základě telefonic-

kých požadavků, kdy se konkrétně do-

mluví datum a čas návštěvy. 

• Sociální poradenství (dávky, pěs-
tounská péče, sociálně právní ochra-
na dětí, pečovatelské služby, veřej-
ný opatrovník), pomoc při žádosti 
o  sociální dávky na  Úřadu práce hl. 
m. Prahy, poradenství a  pomoc při 
změně trvalého bydliště do  domů 
s  pečovatelskou službou ve  správě 
MČ Praha 11
Bc. Lukáš Strašák, tel.: 267 902 101

Lenka Bělčíková, tel.: 267 902 120

Martina Šnajdrová, tel: 267 902 104

Příjem požadavků:

po a st 8.00 – 17.30 hod.

út  8.00 – 11.30 hod.

• Agenda místních poplatků ze psů:
Miloslava Švábenická, tel.: 267 902 477

Příjem požadavků:

čt   9.00 – 11.30 hod.

 12.30 – 15.00 hod.

red
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Přijďte se s námi pobavit a užít si odpoledne 

u táboráku za doprovodu živé hudby

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
• Kdy: 27. 4. 2016 od 14.00 do 17.00 hodin 

• Kde: na zahradě v Křejpského 1502 • Cena: 30 Kč 

• Občerstvení: grilované párky s chlebem

Živá hudba, zpěv, oheň a čarodějnice
Zájemci o vstupenky se individuálně přihlásí do 18. 4. 2016 u Jany Holubové 

na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 

1. patro, tel.: 267 990 162, 724 603 317

Na setkání s vámi se těší

Mgr. Ivan Černovský, ředitel JMS, a. s.

Jste senior…
...bojíte se sám/sama vyjít na procházku do lesa, chcete udělat něco pro 
své zdraví a udržet se v kondici nebo máte chuť si s někým popovídat, 
najít si nové přátele ve svém okolí, je vám doma smutno, cítíte se osaměle?

Nemusíte, připojte se…

Vždy v úterý 5. 4., 12. 4. a 19. 4. 2016 
v 10.00 hodin je sraz před FILIPOVKOU.
Odtud vyjdeme na  procházku. Pokud 

máte hole na  nordic walking, nezapo-

meňte si je vzít s sebou. Za nepříznivého 

počasí můžeme využít zázemí Komunitní-

ho, integračního a volnočasového centra 

na Jižním Městě II, posedět při čaji a ča-

sem se třeba věnovat i ručním pracím.

Centrum Filipovka najdete na adrese Fi-

lipova 2013/1, Praha 4 – Chodov. Spo-

jení: bus č. 135 do  zastávky Dědinova, 

objekt se nachází poblíž ZŠ na Pošepné-

ho náměstí.

V případě dotazů se obraťte na pí Janu 

Holubovou, sociální pracovnici Jihoměst-

ské sociální, a. s., tel.: 267  990  162, 

724 603 317.

Na vaši návštěvu se těší pí Kittlerová

Jak se žije seniorům v DPS
Poskytnout neformální a ne-

zištnou pomoc svým souse-

dům či udělat radost druhým je vlastní 

i  seniorům v  domech s  pečovatelskou 

službou Šalounova a  Blatenská. Jedno-

duše ti, kteří mají ještě dostatek vitality 

a elánu, se snaží ve svém volném čase 

vnést pohodu a  radost do života svých 

vrstevníků a  spolubydlících, především 

těch, kteří již z důvodu různých zdravot-

ních omezení tráví většinu času ve svém 

bytě. Zajišťují společné setkávání při 

kávě, při posezení s písničkou za hudeb-

ního doprovodu harmonikáře nebo pi-

anisty nebo při oslavě jubileí obyvatel 

„dépéesek“. Při těchto příležitostech se 

nese domem zpěv a smích. Nedá mi to 

nezmínit jednu z posledních oslav jubilan-

tů v  DPS Šalounova, při které všechny 

mile překvapil svojí návštěvou vnuk jedné 

z našich obyvatelek, p. Bohuš Matuš. Ka-

ždé oslavenkyni daroval kytičku s přáním 

a ke své gratulaci přidal i několik písniček.

Každý z nás si určitě dovede představit, 

že za tím vším se skrývá plno práce spo-

jené s přípravou, ale i s vlastní realizací.  

Přitom senioři, kteří se podíleli či podíle-

jí na  těchto aktivitách, nečekají nic jiné-

ho než dobrý pocit z pomoci druhým. Za-

slouží si minimálně náš obdiv. Často tato 

práce stojí na jednotlivcích, proto přivítají 

všechny, ale hlavně nově příchozí obyva-

tele DPS, kteří nabídnou své dovednos-

ti či znalosti a  budou ochotni se spolu-

podílet na vytváření přátelské atmosféry 

v těchto domech.

Jana Holubová, sociální pracovnice

Jihoměstská sociální, a. s., vás zve na:

Turistické vycházky pro seniory
Radotínským údolím • Dne: 12. dubna 2016 • Délka trasy: cca 12 km • Sraz: Odjezd vlakem z Hlavního nádraží v 9.47 hodin, 

ze Smíchovského nádraží v 9.55 hodin, dále autobusem č. 120 v 10.15 do zastávky V Sudech. Všechna doprava v rámci MHD. 

• Trasa: Ďáblice – Ládví – Čimický háj – Velká skála – Troja – Stromovka. 

Do Ladova kraje • Dne: 22. března 2016 • Délka trasy: cca 12 km • Sraz: odjezd vlakem z nádraží Horní Měcholupy v 9.25 

hod., od metra Háje busem 183 v 9.04 hod. (pozor, ze zastávky pod lávkou!) • Trasa: Radotín – Kosoř – Choteč – Radotínské 

údolí – Radotín (cesta do Kosoře vede neznačenou cestou velmi zajímavým údolím)

Nejen pro seniory Jihoměstské sociální, a. s., trasu připravila a bude vás provázet Jitka Kukačková.

V případě dotazů můžete kontaktovat Bc. Janu Holubovou, Jihoměstská sociální, a. s., tel.: 267 990 162, 724 603 317.

SOCIÁLNÍ

SOCIÁLNÍ

SOCIÁLNÍ

SOCIÁLNÍ

Individuální výuka 

počítačů
KLUB pro handicapované a seniory v uli-

ci U  Zeleného ptáka v  4 – Kunraticích 

zve na  další pokračování výuky počíta-

čové technologie. Počítačové kurzy jsou 

vypsány na duben až červen 2016, mo-

hou je navštěvovat jako v  předchozích 

letech handicapovaní, senioři, ale i  ženy 

na mateřské dovolené. Připravíte se zde 

na práci s počítači, notebooky nebo tab-

lety, od  základů až po  pokročilejší práci 

s počítačovou technologií. Dále pokraču-

jeme s výukou angličtiny pro začátečníky, 

připravuje se řada kulturních akcí a oblí-

bených výstav pro handicapované a se-

niory, na  které se přichází podívat čím 

dál více občanů z blízkého i  vzdáleného 

okolí Prahy 4. Aktuálně v klubu vystavuje 

skupina neslyšících umělců své fotogra-

fi e, olejomalby a pletené výrobky. Výsta-

va končí 7. dubna. Předností tohoto klu-

bu bude i nadále individuální počítačová 

výuka lektor/účastník. Zvýhodněná cena 

od 300 do 600 Kč za celý PC kurz.

Kontakty:
PC klub pro zdravotně postižené 

U Zeleného ptáka 1158/5

Tel.: 271 913 590

e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

www.zelenyptak.cz



MČ Praha-Újezd informuje

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 24. 2. 2016 
SCHVALUJE:
  umístění sídla Spolku Požerák v budo-

vě Úřadu městské části Praha-Újezd,

  nákup ochranných pomůcek a vybavení 

vozidla pro jednotku SDH Praha-Újezd,

  úpravu míry využití území na pozemku 

parc. č. 606/11 z OB-A na OB-B,

  změnu funkčního využití území na po-

zemku parc. č. 608/1 z OB-A, VOP 

a přilehlé části plochy ZMK na OB-B, 

  změnu funkčního využití pozemku 

parc. č. 604 z VOP na ZMK,

  změnu funkčního využití pozemku parc. 

č. 606/11 ze ZMK a VOP na OB-B,

  jako zhotovitele opravy cesty parc. č. 

685/1 fi rmu Kapela, s. r. o. – zemní 

práce,

  vypracování studie stavby domova se-

niorů a zadání investičního projektu fi r-

mou SPS správa nemovitostí s. r. o.,

  připojení se k mezinárodní kampani 

Vlajka pro Tibet,

  název ulice K Brodu.

SOUHLASÍ:
  s DÚR bytového domu CATHA I na po-

zemku parc. č. 214/4 za předem sta-

novených podmínek.

NESCHVALUJE:
  změnu funkční plochy na pozemku 

parc. č. 604 na OB,

  změnu funkčního využití pozemku 

parc. č. 676/9 z NL na OB-B.

Úplné znění textů je vyvěšeno na Úřed-

ní desce, informačních vývěskách 

a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva
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Rekonstrukce komunikací v Újezdu
Několik let usilujeme o  zahájení rekon-

strukce zbývajících částí komunikací v uli-

ci Ke  Mlýnu, K  Motelu a  prostoru mezi 

ulicí Formanskou a  Návesním rybníkem. 

Začátkem letošního roku jsme s  panem 

ředitelem odboru technické vybavenos-

ti – OTV (investor hl. m. Prahy) prošli ko-

munikace určené k rekonstrukci. Na jeho 

návštěvu jsme čekali poměrně dost dlou-

hou dobu. Bylo to mimo jiné způsobeno 

tím, že Magistrát hl. m. Prahy personálně 

obměňoval tehdejší odbor městského in-

vestora, nyní odbor technické vybavenos-

ti. Pevně doufám, že se letos rekonstruk-

cí komunikací dočkáme.

Václav Drahorád, starosta

Rekonstrukce komunikací v sídelní části 

Kateřinek
Od října roku 2014 máme k dispozici pod-

klady pro výběrové řízení na zhotovitele 

projektové dokumentace na  rekonstruk-

ci ulic Proutěné včetně příjezdů ke gará-

žím, Krajanské a  části Vodnické. Odbor 

technické vybavenosti (OTV) ještě nevy-

psal výběrové řízení na  projektovou do-

kumentaci a v současné době nám nikdo 

nedokáže říct, kdy by k tomu mohlo do-

jít. Je naplánované jednání se správcem 

komunikací, kterým je Technická správa 

komunikací (TSK). Budeme jednat o mož-

nostech fi nancování projekční přípravy ze 

strany správce. Pokud se jednání nikam 

neposunou, městská část v  průběhu le-

tošního roku zajistí ze svého rozpočtu 

poptávku na  výběr zhotovitele projekto-

vé dokumentace. Dále bude následovat 

etapizovaná rekonstrukce. Prostředky je 

možné čerpat z rezerv pro městské části. 

Předpokládané zahájení prací 2018.   

Václav Drahorád, starosta

Polomy na Milíčovských kopcích

V  pondělí 29. února zasypal těžký mok-

rý sníh téměř celou republiku a napáchal 

množství škod. Městská část Praha-Újezd 

nebyla škod také ušetřena. Nejvíce polá-

maných a vyvrácených stromů bylo přes 

asfaltovou cestu mezi Milíčovským lesem 

a  Milíčovskými kopci. Mnohé cesty byly 

pro obyvatele nejenom neprůchodné, ale 

i životu nebezpečné. Údržbáři MČ s pomo-

cí Sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd 

všechny cesty zprůchodnili již ve  čtvrtek 

3. března, hned po oblevě. V pátek a v ne-

děli ještě členové SDH Praha-Újezd roz-

štěpovali větve a cesty uklidili.

Pavel Staněk, odbor investiční

sál vodnická
Vodnická 531/44, Praha 4 – Újezd
www.praha-ujezd.cz

program
Klub Vodnická, o.s. (www.klubvodnicka.cz nebo 
tel. 603 222 589):
Pondělí 8.30–9.30 Power jóga
Pondělí 9.45–10.45 Cvičení pro seniory
Pondělí 10.50–11.50 Cvičení pro seniory
Pondělí 16.45 Jóga pro děti (4–10 let)
Pondělí 18.00–19.00 Power jóga (současně 
19.00 pilates v MŠ)
Pondělí 20.00–21.00 Zdravotní pilates
Úterý 18.00–19.00 Pilates 
Úterý 19.00–20.00 Power jóga
Úterý 20.00–21.00 Power jóga
Středa 9.00–10.00 Power jóga
Středa 10.15–11.15 Zdravotní cvičení pro 
seniory
Středa 13.00–14.30 Předškolák
Středa 16.30–17.30 Jóga, tanec, bubnování
Středa 19.00–20.00 Pilates 
Pátek 9.45–10.45 Zdravotní cvičení pro seniory

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00 a 15.45 Pohybový kroužek
Středa 13.00 Předškolák

Sbor Křesťanské společenství Praha (sbor.
kspraha.cz/regiony/jihovychod):
Neděle 10.00–12.00 Shromáždění 
(kromě 1. neděle v měsíci)

Klub seniorů
První čtvrtek v měsíci od 17.00 hod.

MČ Praha-Újezd informuje



Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu
Ulice ČP Prostor m2 Typ prostoru nabídková cena m2/rok

Anny Drabíkové 534 208 68 dětský praktický lékař 1500

Hviezdoslavova 520 205 37 stomatologie 1500

Hviezdoslavova 520 210 70 ortodoncie 1500

Hviezdoslavova 520 211 59 ortodoncie 1500

Hviezdoslavova 520 218 49 stomatologie 1500

Modletická 1389 502 67 praní, mandlování prádla 1000

Modletická 1390 503 42 prodejna textilu a obuvi a sběrna čistírny 800

Křejpského 1505 500 14 sklad technické dokumentace a drobného materiálu 400

Křejpského 1509 500 14 sklad tiskovin a osobních věcí 400

Tererova 1551 509 100 regenerační studio 1500

Mikulova 1572 578 23 kadeřnictví 1000

Podjavorinské 1601 608 45 kancelář (poradenství v oblasti výživy) a konzultační místnost 1500

Láskova 1818 81 18 prodejna tabákových výrobků, tisku a nealkoholických nápojů 800

Petýrkova 1949 05 23 strojovna výtahu 200

Majerského 2039 07 82 praktický lékař 1500

Datum a čas prohlídky je možno dohodnout se správní fi rmou Jihoměstská majetková, a. s., Tererova 1356, Praha 4.

Další informace obdržíte na telefonních číslech 267 902 268, 267 902 285, 267 902 267.

Ulice (úsek) dne
7. května (úsek Skřivanova – Pod vodojemem) 27.04., 10.08., 26.10.

7. května (úsek K dubu – Skřivanova) 20.04., 03.08., 19.10.

Bachova parkoviště (NN3336) 28.04., 18.08., 03.11.

Benkova parkoviště (NN 4420) 28.04., 18.08., 03.11.

Blatenská – Kaplanova parkoviště (NN 4395) 28.04., 18.08., 03.11.

Blažimská (úsek od kruh. objezdu po ul. Divišovská)

 18.05., 30.08., 16.11.

Brandlova parkoviště (NN 3822) 05.05., 31.08., 10.11.

Čenětická 18.05., 30.08., 16.11.

Divišovská 18.05., 30.08., 16.11.

Dobrovolského 04.05., 17.08., 02.11.

Donovalská (úsek Brechtova - Ke stáčírně) 04.05., 17.08., 02.11.

Dunovského 11.05., 24.08., 09.11.

Gregorova parkoviště (NN 3851) 05.05., 31.08., 10.11.

Hejplíkova 11.05., 24.08., 09.11.

Hněvkovského parkoviště (NN 2817) 18.05., 30.08., 16.11.

Hráského parkoviště (NN 4466)   21.04., 04.08., 20.10.

Chodovecké náměstí 18.05., 30.08., 16.11.

Kaplanova – Kloknerova (NN 4397) 05.05., 31.08., 10.11.

K Dubu 20.04., 03.08., 19.10.

K Remízku 20.04., 03.08., 19.10.

Kazimírova 11.05., 24.08., 09.11.

Ke Skále 04.05., 17.08., 02.11.

Ke Sv. Izidoru  20.04., 03.08., 19.10.

Ke Sv. Izidoru 27.04., 10.08., 26.10.

Klecandova 11.05., 24.08., 09.11.

Kolmistrova 11.05., 24.08., 09.11.

Krejnická parkoviště (NN 4399) 21.04., 04.08., 20.10

Kryštofova 11.05., 24.08., 09.11.

Lažanského 27.04., 10.08., 26.10.

Malebná (úsek Ke sv. Izidoru – slepý konec) 27.04., 10.08., 26.10.

Malebná (úsek K remízku – Ke sv. Izidoru) 20.04., 03.08., 19.10.

Medkova (úsek Ke sv. Izidoru – Pod vodojemem) 27.04., 10.08., 26.10

Medkova (úsek K remízku – Ke sv. Izidoru)  20.04., 03.08., 19.10

Metodějova parkoviště (NN 3338)   21.04., 04.08., 20.10.

Mirošovská 11.05., 24.08., 09.11.

Mokrá 11.05., 24.08., 09.11.

Na Sádce 20.04., 03.08., 19.10.

Nad Lomy 27.04., 10.08., 26.10.

Nad Pahorkem 18.05., 30.08., 16.11.

Nedbalova 04.05., 17.08., 02.11.

Obrovského 18.05., 30.08., 16.11.

Pacajevova 11.05., 24.08., 09.11.

Pištěkova 04.05., 17.08., 02.11.

Plickova parkoviště (NN 1621) 05.05., 31.08., 10.11.

Pod vodojemem 27.04., 10.08., 26.10.

Rujanská 04.05., 17.08., 02.11.

Saudkova 20.04., 03.08., 19.10.

Skřivanova 20.04., 03.08., 19.10.

Starobylá 11.05., 24.08., 09.11.

Stýblova 11.05., 24.08., 09.11.

Šperlova 04.05., 17.08., 02.11.

Šternovská 18.05., 30.08., 16.11.

Švabinského (úsek Ke sv. Izidoru – Pod vodojemem)

 27.04., 10.08., 26.10.

Švabinského (úsek K dubu – Ke sv. Izidoru)  20.04., 03.08., 19.10.

Švecova 04.05., 17.08., 02.11.

U Kolonie 27.04., 10.08., 26.10.

U Nové dálnice 18.05., 30.08., 16.11.

U Rybářství 11.05., 24.08., 09.11.

U Stojanu 18.05., 30.08., 16.11.

U Transformační stanice 11.05., 24.08., 09.11.

V Benátkách 20.04., 03.08., 19.10.

V Lomech 27.04., 10.08., 26.10.

V Opatově 11.05., 24.08., 09.11.

Vápeníkova 11.05., 24.08., 09.11.

Verdiho 20.04., 03.08., 19.10.

Vojtíškova parkoviště (NN 4465 – naproti OC Slunečnice)

 11.05., 24.08., 09.11.

Vojtíškova parkoviště (NN 3354 – prostřední) 28.04., 18.08., 03.11.

Volkovova 04.05., 17.08., 02.11.

Vycpálkova 04.05., 17.08., 02.11.

Výstavní parkoviště (NN 1622 – pod čerpací stan. Shell)

 21.04., 04.08., 20.10.

Wagnerova 11.05., 24.08., 09.11.

Za Rybářstvím 11.05., 24.08., 09.11.

Zakouřilova (úsek Ke Sv. Izidoru – Pod vodojemem) 27.04., 10.08., 26.10.

Zakouřilova (úsek K remízku – Ke sv. Izidoru) 20.04., 03.08., 19.10.

Zastrčená 18.05., 30.08., 16.11.

Zdiměřická parkoviště (NN 3340) 05.05., 18.08., 10.11.

Zimákova 11.05., 24.08., 09.11.

Termíny čištění komunikací a parkovišŤ na území MČ Praha 11 v roce 2016

10 Život na Jižním Městě

Vážení občané, blokové čištění komunikací a parkovišť ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy naleznete na webových stránkách 
www.praha11.cz v sekci doprava nebo na www.tsk-praha.cz. Dále je možné vyzvednout si tabulku s termíny v informačním centru MČ Praha 11.
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Jižní Město I
A. Malé–Hviezdoslavova 28. 4. (16–20), 15. 6. (14–18)

Bachova 1593 16. 6. (14–18)

Bachova–Mikulova 7. 4. (14–18), 18. 5. (16–20)

Benkova 1691 (parkoviště) 31. 5. (14–18)

Blažimská–Klapálkova 4. 5. (14–18)

Brandlova 1641 (za Startem) 20. 4. (14–18), 2. 6. (16–20)

Brodského 1671 12. 5. (14–18), 28. 6. (14–18)

Černockého (parkoviště) 10. 5. (14–18)

Divišovská–Šternovská 21. 6. (16–20)

Doubravická–Bohúňova 6. 4. (16–20), 17. 5. (14–18), 22. 6. (14–18)

Hekrova 853 (parkoviště) 18. 4. (14–18), 30. 5. (16–20)

Hlavatého–Mejstříkova 21. 4. (14–18), 6. 6. (16–20)

Hněvkovského 1374 25. 4. (14–18), 19. 5. (14–18), 14. 6. (16–20)

Chomutovická 14. 4. (14–18), 7. 6. (16–20)

Janouchova 671 (u MŠ) 5. 4. (14–18)

Klapálkova–Čenětická 4. 4. (14–18)

Konstantinova–Metodějova 12. 4. (16–20), 25. 5. (14–18)

Kosmická–Anny Drabíkové 10. 5. (16–20), 27. 6. (14–18)

Kryštofova–Kazimírova 9. 5. (14–18), 23. 6. (16–20)

Křejpského 1514 4. 4. (16–20), 26. 4. (14–18), 

 16. 5. (16–20), 7. 6. (14–18)

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 3. 5. (14–18), 13. 6. (16–20)

Majerského–Samohelova 30. 6. (14–18)

Matúškova 831 (u Blankytu) 27. 4. (16–20), 9. 6. (14–18)

Metodějova (parkoviště) 22. 6. (16–20)

Michnova–Podjavorinské 19. 4. (16–20), 23. 5. (14–18), 

 29. 6. (14–18)

Mnichovická–Tatarkova 2. 5. (16–20), 14. 6. (14–18)

Modletická 1390 (vnitroblok) 26. 5. (14–18)

Mokrá–Zimákova 5. 5. (16–20)

Novomeského 690 (parkoviště) 14. 4. (16–20), 24. 5. (14–18)

Plickova 880 26. 4. (16–20), 1. 6. (14–18)

Radimovická 1424 (parkoviště) 4. 5. (16–20), 21. 6. (14–18)

Rujanská–Donovalská (u TS) 13. 4. (14–18)

Schulhoff ova 794 16. 5. (14–18)

Stachova–V Hájích 2. 5. (14–18)

Štichova 640 (parkoviště) 11. 4. (16–20), 11. 5. (14–18),

 8. 6. (14–18)

Tererova (u ZŠ) 18. 4. (16–20), 30. 5. (14–18)

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 6. 4. (14–18), 17. 5. (16–20)

Ženíškova–Květnového vítězství 29. 4. (14–18), 15. 6. (16–20)

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 19. 4. (14–18), 1. 6. (16–20)

Gregorova–Hrudičkova 20. 4. (16–20), 2. 6. (14–18)

Hráského–Jarníkova 7. 4. (16–20), 18. 5. (14–18)

Hrdličkova–Blatenská 22. 4. (14–18), 12. 5. (16–20), 27. 6. (16–20)

K Dubu 12. 4. (14–18), 25. 5. (16–20)

Kloboukova 2230 (parkoviště) 6. 6. (14–18)

Krejnická 2021 (za Chrpou) 5. 5. (14–18)

Láskova–Malenická 11. 4. (14–18), 24. 5. (16–20)

Lažanského 20. 6. (14–18)

Nechvílova 1826–29 27. 4. (14–18), 9. 6. (16–20)

Petýrkova 1953 9. 5. (16–20), 23. 6. (14–18)

Vojtíškova 1783 28. 4. (14–18), 13. 6. (14–18)

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 

11 oznamuje, že velkoobjemové kon-

tejnery na objemný odpad (VOK) budou 

ve 2. čtvrtletí 2016 přistaveny na  Již-

ním Městě v níže uvedených termínech. 

Službu VOK organizuje a hradí ze své-

ho rozpočtu hl. m. Praha, VOK přistavu-

je svozová společnost Pražské služby, 

a. s., na základě smlouvy s hl. m. Pra-

hou. OŽP upozorňuje, že VOK jsou urče-

ny pouze pro objemný odpad z domác-

ností, který nelze ukládat do  běžných 

kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající 

při podnikatelské činnosti. Do VOK ne-

lze odkládat stavební suť, nebezpečné 

složky komunálního odpadu, vyřazená 

elektrická zařízení, biologicky rozloži-

telný odpad ze zahrad nebo pneumati-

ky. Uvedené druhy odpadu lze odložit 

ve sběrných dvorech hl. m. Prahy (nej-

bližší je v ul. Bartůňkova u stanice met-

ra Opatov). VOK jsou přistaveny ve sta-

novený den pouze po  dobu 4 hodin, 

konkrétní čas přistavení (buď od 14.00 

do 18.00 nebo od 16.00 do 20.00 hod.) 

je uveden u každého termínu. Po celou 

dobu přistavení VOK je přítomna obslu-

ha, která koordinuje ukládání odpadů.

Bližší informace získáte na odboru život-

ního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimo-

va 1325, Praha 11, tel.: 267 902 367, 

267 902 320 nebo 267 902 514.

Velkoobjemové kontejnery – 2. čtvrtletí 2016

Datum  Čas Lokalita
10. 4. (neděle) 9–12 Kryštofova–Kazimírova

17. 4. (neděle) 9–12 Mokrá–Zimákova

1. 5. (neděle) 9–12 Výstavní–K Jezeru (parkoviště u TJ Háje)

1. 5. (neděle) 13–16 Rujanská–Donovalská

7. 5. (sobota) 9–12 Ženíškova–Květnového vítězství

7. 5. (sobota) 13–16 Komárkova–Hněvkovská (u sportovní haly)

8. 5. (neděle) 9–12 Stachova–V Hájích (u trafostanice)

8. 5. (neděle) 13–16 Kryštofova–Kazimírova

Datum  Čas Lokalita
15. 5. (neděle) 9–12 Exnárova–Otická

15. 5. (neděle) 9–12 U Nové dálnice

22. 5. (neděle) 9–12 Rujanská–Donovalská

22. 5. (neděle) 13–16 Lažanského–7. května

22. 5. (neděle) 13–16 Mokrá–Zimákova

11. 6. (sobota) 13–16 Výstavní–K Jezeru (parkoviště u TJ Háje)

12. 6. (neděle) 9–12 Kryštofova–Kazimírova

19. 6. (neděle) 13–16 Rujanská–Donovalská

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 

11 oznamuje, že velkoobjemové kon-

tejnery na bioodpad (BIO VOK) budou 

na jaře 2016 přistaveny na Jižním Měs-

tě v níže uvedených termínech. Službu 

organizuje a  hradí ze svého rozpočtu 

hl. m. Praha. Do BIO VOK mohou ob-

čané hl. m. Prahy zdarma odkládat bio-

logicky rozložitelný odpad (bioodpad) 

rostlinného původu ze zahrad (listí, trá-

va, větve, neznečištěná zemina apod.), 

případně kuchyňský bioodpad rost-

linného původu. Vysbíraný bioodpad 

bude materiálově využit (kompostová-

ní apod.). BIO VOK budou přistaveny 

ve stanovený termín na dobu 3 hodin 

(9–12 nebo 13–16 hod.). Pokud bude 

BIO VOK naplněn ještě před uplynutím 

stanovené doby přistavení, bude vy-

měněn za nový. Po celou dobu přista-

vení je přítomna obsluha, která dohlíží 

na průběh sběru. Podmínky přistavení 

i  počet BIO VOK stanovuje Magistrát 

hl. m. Prahy.

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad – jaro 2016

Život na Jižním Městě
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Dolní BřežanyDolní Břežany

z s

 Fyzioterapie, masáže a rehabilitace 

 Neurologie a dětská neurologie

 Kardiologie a vnitřní lékařství

 Pneumologie a dětská pneumologie

 Psychologie a psychiatrie

 Ultrazvukové pracoviště

 Praktický lékař

 Gynekologie

 Urologie

 Oční

 Ortopedie

 ORL, foniatrie

NABÍZÍ TYTO SPECIALIZACE:

KRÁTKÉ OBJEDNACÍ LHŮTY    

DOBRÉ PARKOVÁNÍ    

BEZ ČEKÁNÍ

Více informací a objednávání na telefonech:

245 006 450
POLIKLINIKA DOLNÍ BŘEŽANY, Dělnická 120, Dolní Břežany

www.poliklinikabrezany.cz  
 

Pod jednou střechou najdete

špičkové odborníky a také:

PoliklinikaPoliklinika
Dolní Dolní 

BřežanyBřežany

a4 inzerce klic.indd   3 20.05.14   14:59
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T   607 00 11 88, 271 00 11 88

E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na stejných adresách

Krejnická 2021/1

148 00 Praha 11

Opatovská 1753/12

149 00 Praha 11

Máte na nemovitosti dluhy, 
exekuce, věcná břemena 
nebo zástavy?
Dluhy, exekuce, věcná břemena a zástavy přece nejsou 
důvodem pro to, abyste se za to styděli a díky tomu přišli 
o svoji nemovitost. Každý z nás se může do takové 
situace dostat, ale vše má své řešení.

Dokážeme Vám pomoci i se zdánlivě neřešitelnou 
situací, přijďte se k nám ZDARMA poradit.

Jste zájemce o nemovitost?

Chcete být první, koho oslovíme s nabídkou 
konkrétní nemovitosti, než bude kdekoliv inzerována? 
Neváhejte nás kontaktovat s Vašimi požadavky.

Prodej bytové jednotky 3+kk s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
66 m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
9. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Petýrkova, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 48 m2, v družstevním vlast-
nictví. Bytová jednotka se na-
chází v 5. podlaží z 9.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Hekrova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 66 m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se nachá-
zí v 6. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Zlešická, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
79 m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
1. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Augustinova, Chodov 

Prodej bytové jednotky 4+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
93 m2, v družstevním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se nachá-
zí v 2. podlaží z 4.

PRODEJ BYTU 4+1/L
Šalounova, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+1, 
užitná plocha jednotky 55 m2, 
v osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 2. pod-
laží z 9.

PRODEJ BYTU 2+1
Bělčická, Záběhlice

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 66 m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se na-
chází v 8. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Modletická, Chodov

Nájem bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jed-
notky 77 m2, v družstevním 
vlastnictví. Bytová jednotka 
se nachází v 4. podlaží ze 8.

NÁJEM BYTU 3+kk/L
Dědinova, Chodov
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Většina diváků ho zná z téměř kultovního fi lmu Nuda v Brně, kde 
skvěle ztvárnil roli Standy, za kterou zaslouženě získal Českého lva. 

Podílel se i na fi lmovém scénáři a k fi lmu složil hudbu. 

Zahrál si v  brněnském 

Studiu Marta, králové-

hradeckém Klicperově 

divadle, Huse na  pro-

vázku, v Městském diva-

dle v Karlových Varech a pů-

sobil v Národním divadle v Brně. 

Vidět jste ho mohli ve spoustě celovečer-

ních fi lmů, za všechny třeba Čert ví proč, 

Duše jako kaviár, Stůj nebo se netrefím. Ex-

celoval ve fi lmu natočeném podle skuteč-

ného příběhu Czech Made Man. To je jen 

část všech aktivit, kterou má tenhle frý-

dlantský rodák, fi lmový a divadelní herec, 

zpěvák – člen kapely Eliščin Band a absol-

vent herectví na brněnské JAMU na svém 

kontě. Ano, bavíme se o  Janu Budařovi, 

který se v  květnu na  skok zastaví v  jiho-

městském Kulturním centru Zahrada.

Co vaše současné hudební a  herecké 
projekty?  
Momentálně se nacházím ve  fázi, kdy 

velmi zkoumám, kdo jako herec i  jako 

člověk jsem. Kam chci jít, co chci dělat. 

Co mě baví a co už ne. Jak nakládám se 

svou energií. S kým by mě bavilo praco-

vat, kam bych se chtěl podívat, jaké role 

bych si rád zahrál. 

Máte poměrně nabitý program, hrajete, 
natáčíte a věnujete se spoustě aktivit. 
Kde čerpáte energii a co vás spolehlivě 
dobíjí? 
Spím, jím dobré jídlo, cvičím tělo, dotý-

kám se stromů i země. Také vyhledávám 

lidi, kteří o mě mají skutečný zájem a be-

rou mě takového, jaký jsem. 

Čtenáře určitě zajímá, na čem aktuálně 
pracujete...
Teď mám před sebou jednu vysněnou věc 

a  tou je role krásného prince. Připravuji 

pohádku Princ Mamánek – jako herec, 

režisér a producent. Máme v  tuto chvíli 

zhruba půlku rozpočtu, takže dál hledám 

ty, kteří mi projekt pomohou realizovat 

a zafi nancovat. 

Kdo vás inspiruje v hudební a herecké 
branži – pokud takový někdo existuje? 
Já si totiž myslím, že jste takový in-
dividualista, že inspirujete sám spous-
tu lidí. 
Tak to děkuji. Je mnoho těch, kdo mě 

inspirují. Meryl Streep, John Malkovich, 

Miloš Forman, Zdeněk Svěrák, Radmi-

la Telváková, Markétka Irglová, Sting, 

Josef Abrhám, Ondřej Vetchý, Libuš-

ka Šafránková, Jana Kolesárová, Marek 

Najbrt a mnoho dalších. 

Ve  fi lmu Czech Made Man, mimocho-
dem natočeném podle skutečného pří-
běhu, ztvárňujete (jak kdysi na  ČSFD 
hezky napsali), postavu s nečítankovou 
kariérou. Jaký má Jan Budař vztah k in-
ternetu a virtuální realitě obecně? 
Je to zcela nová etapa lidstva. Centrální 

mozek lidstva postupně ožívá…

Začátkem května budete hostem v Kul-
turním centru Zahrada – na  co se mo-
hou návštěvníci těšit?
Zahrajeme si tady v milé komorní sesta-

vě s cellistkou Petrou Malíškovou a kyta-

ristou Josefem Štěpánkem. Máme pro 

posluchače připraveny mé starší písnič-

ky, ale uslyší určitě i  ty nejnovější. Kdo 

mě zná jako herce a  přál by si mě po-

znat i  jako člověka, ať si přijde poslech-

nout můj koncert, protože v těch písních 

je mnoho o tom, kdo skutečně jsem. Je 

v nich dotek mé duše a srdce. 

Takže pokud chcete poznat blíž herce, 
hudebníka a skvělého pianistu, udělejte 
si čas a přijďte 5. května do KC Zahra-
da. Bude to stát za to. Díky za příjem-
né povídání.

Já také děkuji a těším se na setkání. 

Dana Foučková

V mých písních je mnoho o tom, 
kdo skutečně jsem, říká Jan Budař

Jan Budař 

"do trojky"

5. května od 20 hodin

KC Zahrada

Foto: Tomáš Beran
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Jak vypadal prázdninový týden s jihoměstskými 

příměstskými tábory?
Letošní jarní prázdniny si mohly děti z Prahy 11 tradičně užít na jednodenních příměstských táborech pořádaných opět s podporou 

městské části. Poprvé mohli rodiče vybírat mezi třemi organizátory táborů. A jak si týden kluci a holky z Jižního Města užili? 

SPORTLINES, s. r. o. 
Příměstské tábory Sportlines probíha-

ly v  základní škole Mikulova. Většinu 

času děti trávily venku v  Centrálním 

parku a  v  Hostivařském lesoparku. 

Denně probíhaly zajímavé aktivity. Ce-

lotýdenní program byl tematicky za-

měřen jako Polární výprava. Letošní 

počasí naštěstí prázdninovým aktivi-

tám přálo a zajistilo podmínky pro hle-

dání sněžného muže. Spokojené děti 

si tady užily super týden plný sportu 

a lanových aktivit. Úspěšný týden děti 

zakončily nalezením sněžného muže 

a bezva karnevalem.

S, s. r. o. Cestovní kancelář – Sport,  s. r. o.  
Tady probíhaly příměstské tábory 

na základní škole K Milíčovu. Program 

byl v  průběhu celého týdne pestrý –

od výtvarných dílen pro šikovné děti, 

přes závody na  bobokárech, foukač-

ky, stolní hry, fl orbal a  nechyběly ani 

sněžné hry v přírodě. Děti byly nadše-

né v  jihoměstském  bazénu s aqua-

parkem, kde si užily spoustu vodních 

radovánek. O  letních prázdninách se 

na  základní škole K  Milíčovu znovu 

těší na všechny děti! 

celář – SpoDDM Jižní Město
V  Domě dětí a  mládeže byl příměst-

ský tábor na téma Dobrodružství kri-

minalistiky. Děti si během vyšetřování 

únosu plyšového tučňáka vyzkoušely 

kriminalistické metody. Snímání otis-

ků, odlévání stop i grafologii. Navští-

vili Muzeum Policie ČR a  místní stá-

je Jízdní skupiny Městské policie hl. 

m. Prahy. Užily si výlet do  plzeňské-

ho Techmania Science Centre. Tady si 

prošly potápějící se loď, zjistily, jak má 

vypadat správné stravování, navštívi-

ly chemické dílny a vyzkoušely si práci 

s 3D tiskárnou.

ěsto

Příměstské tábory nabídly dětem porci 

nových přátel i zábavy.  daf



Jižní Město slaví             narozeniny
V letošním roce slaví Jižní Město kulatiny 

– 40. výročí od doby, kdy se do jeho domů 

nastěhovali první nájemníci, a 45 let, kdy 

se na jižním okraji Prahy začalo s výstav-

bou rozsáhlého bytového souboru. I když 

se to nezdá, Jižňák se letos na  podzim 

měřítky lidského života svým věkem do-

stane již do středních let. Životní energie 

mu přitom rozhodně nechybí. 

Když se v  roce 1976 stěhovali první ná-

jemníci do  domů v  Plickově a  Mendelo-

vě ulici, málokdo si uměl představit, že 

na  jihu metropole vyroste za  několik let 

osmdesátitisícové město srovnatelné po-

čtem obyvatel s dnešními krajskými met-

ropolemi, jako jsou Zlín či Pardubice. Ješ-

tě než si mohli první nájemníci vybalit své 

věci v nových bytech s ústředním topením, 

koupelnovým jádrem a papírovými tapeta-

mi na stěnách z panelů, předcházela tomu 

dlouhá příprava. Již v 60. letech minulého 

století muselo hlavní město hledat odpo-

vědi na otázky související se svým rozvo-

jem. V Praze byl nedostatek bytů, a tak se 

hledalo místo vhodné pro rozsáhlou by-

tovou výstavbu. A právě pozemky v teh-

dejších obcích Chodov a Háje byly v roce 

1964 vybrány směrným územním plánem 

jako nejvhodnější lokalita pro vznik velké-

ho sídliště. V  roce 1967 proběhl v  těch-

to obcích geologický průzkum potřebný 

pro stavební činnost, o čtyři roky pozdě-

ji – 1. září 1971 – vjely bagry a buldozery 

na území Chodova a Hájů a odstartovaly 

tak výstavbu sídliště Jižní Město I. Ještě 

předtím v tom samém roce přeťal katastr 

Chodova nově otevřený první úsek dálnice 

D1 z Prahy do Mirošovic. Stavební práce 

postupovaly překvapivě od Hájů směrem 

k centru Prahy, první obytný soubor Háje 

vznikal v  letech 1973–1976. Postupně 

přibývaly další domy na sídlištích Opatov 

a Litochleby. V roce 1978 začala výstavba 

Jižního Města II, jehož budovy stojí na ka-

tastrálním území Chodova. Sídliště Horní 

Roztyly a sídliště Chodov, odlišené barev-

ně, měly na  rozdíl od  Jižního Města I  již 

od  počátku určitou občanskou vybave-

nost. Poslední obytný soubor Roztyly byl 

postaven v letech 1989–1991.

red

Zapůjčíte nám historické fotografi e?
Městská část Praha 11 připomene 

čtyřicet let Jižního Města výstavou fo-

tografi í z  dob jeho výstavby. Kromě 

snímků z archivu městské části a Ar-

chivu hl. města Prahy rádi na výstavě 

zveřejníme i zajímavé snímky od vás, 

obyvatel Jižního Města. Budeme rádi 

za  každou fotografi i. Ty naskenuje-

me a vrátíme. Pokud je máte v elek-

tronické podobě, zašlete je na e-mail 

dvorakm@praha11.cz. Snímky lze po-

slat na  adresu: Úřad městské části 

Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149  00 

Praha 4, nebo osobně přinést do  re-

dakce časopisu Klíč v  Ocelíkově 

672/1, číslo dveří 21.

m historick

Výročí připomenou i Dny Prahy 11
Oslavy čtyřiceti let Jižního Města vyvrcholí na tradičních Dnech Prahy 11, které 
se letos budou konat od 14. 9. do 18. 9. v prostoru Chodovské tvrze. 

Během pětidenní akce se mohou ná-

vštěvníci těšit na  interaktivní výstavu 

40 let Jižního Města, která poodhalí 

vztah obyvatel k  místu, kde žijí. Sou-

částí oslav bude dále prezentace so-

ciálních služeb na  Jižním Městě, Den 

škol, Den bezpečnosti a  akce Sobo-

ta plná pohybu. Chybět by neměly ani 

koncerty hudebních skupin, folklorní 

přehlídka a let balónem. Pět dnů nabi-

tého programu zakončí oblíbený Běh 

Prahou 11.   

První obyvatelé se na Jižní Město stěhovali 

v roce 1976.
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1. stupeň
1. místo: ZŠ Ke Kateřinkám 
kraslice z papíru

2. místo: ZŠ Chodov 57
slaměná slepička

3. místo: ZŠ Chodov ZŠ 
větvičky s kočičkami – kašírovaný papír

                ZŠ Pošepného nám. 
růžová vajíčka s látkovým vzorem 

1. stupeňmateřské školy
1. místo: MŠ Mírového hnutí
závěsný modrý králík z provázku

2. místo: MŠ K Milíčovu 
králíci z vajíček – provázek

3. místo: MŠ Hroncova 
žluté kuřátko + červená kraslice 

se žlutými květy

Čestné uznání: MŠ Mírového hnutí 
„Kraslice na stojánku“

ateřské ško

2. stupeň
1. místo: ZŠ Chodov 6. A 
kuřátka z vajíček

2. místo: ZŠ Donovalská 6. B + 7. A 
kraslice s panelovými domy

3. místo: ZŠ Mikulova 
pomlázka s červenými kraslicemi

2. stupeň

1 1
1

Milé děti 
z jihoměstských základních škol a mateřinek, 

nápaditými a originálními výtvory, které jste zasílaly 
do velikonoční soutěže, jste nás na úřadě městské části 
doslova zaplavily. Každý den přibývala vajíčka všech 
barev a velikostí, králíčci, proutěná zvířatka a výkresy. 
Z přehlídky úžasných pomlázek, slepiček a hlavně 
originálních výrobků jsme mezi vámi jen obtížně vybírali 
vítěze jednotlivých kategorií. 
Za všechny došlé velikonoční práce patří vám, dětem, 
i vašim paním učitelkám velký dík. Do všech jste daly 
kousek sebe a to se cení nejvíc. Vítěze ocenil milými 
cenami starosta Jiří Štyler v Chodovské tvrzi, kde byla 
z došlých prací také hezká velikonoční výstava. 

A tady už máme vítěze jednotlivých 
kategorií:
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Nyní v prodeji již IV.etapa 
výstavby úspěšného projektu 
Rezidence Vrtilka.

U nás najdete dům, který 
Vám bude vyhovovat. 
Nabízíme cenově výhodné 
řadové domy s variabilním 
vnitřním uspořádáním 
i luxusní samostatné domy 
s prostornými zahradami.

Nadčasová architektura, MHD 
v místě a budoucí trasa metra D 
jsou zárukou výborné investice.

podrobnosti akce na www.vrtilka.cz*

RODINNÉ BYDLENÍ
na Praze 4

Do 30. dubna 2016: 
150 tis. Kč na vybavení kuchyně*

domy 4 až 7+kk 
s garáží nebo 
dvojgaráží

ověřená kvalita 
provedení

žádaná lokalita 
Modřanské rokle

budoucí stanice 
metra D 
v docházkové 
vzdálenosti

www.vrtilka.cz
 727 814 933

První tři etapy projektu
zcela vyprodány.
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www.nefrologie-praha.cz

Poliklinika Litochleby, Hviezdoslavova 1600,
149 00 Praha 4 Chodov, e–mail: nefrologie@nefrologie-praha.cz

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY, MOŽNO

I BEZ DOPORUČENÍ.

Nefrologická
a interní ambulance

 Komplexní léčba chorob ledvin

Léčba vysokého krevního tlaku

Nutriční péče

MUDr. Lucie Fantová
 tel.: 272 681 320 , mobil: 773 245 404

MUDr. Lucie Hornová
 tel.: 272 681 318 , mobil: 773 245 112

Zhubněte bez hladovění a trvale!

www.naturhouse-cz.cz

Služby: 
 Analýza složení těla ZDARMA

 Individuální přístup

 Pestrý jídelníček sestavený na míru

Kontakt: 
Naturhouse Opatov, 
Vestibul metra „C“, Praha 4
Tel.: 739 631 731

Otevírací doba: 
Po-Pá 9.00-17.30 hod.
(jiný termín po domluvě)

Maso – uzeniny Miloš Křeček KK
Na Sádce 659/24, Praha 4 (u zastávky MHD), 
tel.: 724 861 443, otevírací doba: po – pá 700 – 1800 hod.

Maso pro Vás bouráme denně čerstvé, výhradně z českých chovů.
Široká nabídka uzenin a masných výrobků z vlastní výrobny.

AKČNÍ NABÍDKA DUBEN

NIC NENÍ PROBLÉM...!
Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.

Vepřové ocásky 99,90 79,90 Kč
Kuřecí stehna 54,90 39,90 Kč
Uzené ocásky 99,90 79,90 Kč
Vídeňské párky 129,90 109,90 Kč
Paštika s medvědím česnekem 99,90 79,90 Kč
Pálivý paprikový salám 129,90 109,90 Kč
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kc zahrada
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.
 Malenická 1784
 148 00  Praha 11
 Tel.: 271 910 246 
 www.kczahrada.cz

Spojení: Metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníko-
va, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 177 
– zast. U Kunratického lesa, pak 5 minut chůze. 
Od Centra Chodov 10 minut chůze.

program
 KONCERTY 

6. 4. Koncert ZUŠ Jižní Město – od 19.00 kon-
cert kapel Nolem, 2FALL a Live band z hudební-
ho oddělení ZUŠ Jižní Město. Vstup volný.
7. 4. Spirituál kvintet – od 20.00 Vstupné 
260/230 Kč.
20. 4. Robert Křesťan & Druhá tráva – začátek 
ve 20.00. Vstupné 250/220 Kč.

 DIVADLO 
13. 4. Edith Piaf: Milovat k smrti – od 19.30 
komorní muzikál o velké Edith Piaf. V hlavní roli 
Světlana Nálepková! Vstupné 220/180 Kč.

 PRO SENIORY 
3. 4. Zábavní odpoledne k tanci i poslechu ne-
jen pro seniory – od 14.00 k tanci i poslechu za-
hraje Color club – taneční orchestr s kapelníkem 
Josefem Šrámem. 
4. 4. Cyklus koncertů Big Band Pražského 
salonního orchestru pro generaci swingem po-
sedlou – od 14.30 pořad Klubu aktivního stáří. 
12. 4. Pražský salonní orchestr: Vzpomínka na
R. A. Dvorského – od 14.30 nejen pro seniory. 
18. 4. Cyklus Setkání se zpěváky: Richard Te-
sařík – od 14.30 pořad Klubu aktivního stáří.   
19. 4. Smích a slzy Jana Masaryka – začátek 
ve 14.30. Odpoledne nejen pro pamětníky a mi-
lovníky literárně hudebních pořadů. 
24. 4. Zábavní odpoledne k tanci i poslechu 
nejen pro seniory – od 14.00 k tanci i poslechu 
zahraje Color club. 
Vstupné jednotné na všechny pořady 50 Kč.

 POHÁDKY A DIVADLO PRO DĚTI 
6. 4. Vodnická pohádka – od 10.00 pohádku 
pro nejmenší děti zahraje Divadlo Romaneto.
6. 4. Vodnická pohádka – od 14.30 pohádku 
pro nejmenší děti zahraje Divadlo Romaneto.
13. 4. Putování žáka Nezbedy – od 14.30 po-
hádku s veselými písničkami, Divadélko Kůzle.
14. 4. Ronja, dcera loupežníka – od 14.30 malý 
velký příběh o lidech a přírodě, Divadlo D21.
16. 4. Loupežnická pohádka – od 15.00 veselá 
činoherní pohádka v podání Divadla Neklid. 
23. 4. Pohádky ze staré Prahy – od 14.30 sou-
bor tří pohádek,  Divadlo matky Vackové.
27. 4. Veselé taneční – od 14.30 taneční pro
děti veselou formou, Divadlo Andromeda.
30. 4. Kašpárkova dobrodružství aneb Ten 
chrabrý rek je Kašpárek aneb Kalupinka – 
od 15.00 autorské představení o Kašpárkovi, 
Divadlo Kasperle. 
Vstupné jednotné na všechny pohádky 50 Kč.

 FILM 
27. 4. Velké bílé ticho – od 19.00 autentic-
ký dokumentární fi lm o cestě kapitána Scotta 
na jižní pól, němý. Vstupné dobrovolné.

 DALŠÍ AKCE 
1. 4. – 30. 4. 1. Český klub fotografů amatérů 
Nekázanka – výstava fotografi í 1. ČFKA Neká-
zanka. Vstup na výstavu je volný.
2. 4. Setkání fotografů – od 9.00 do 18.30 ce-
lorepublikový svátek pro všechny, kteří rádi fotí. 
Registrace a další informace na www.setkanifo-
tografu.cz. 
5. 4. DRUM CIRCLE – od 17.30 a 18.30 sku-
pinové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 
200 Kč.
9. – 10. 4. ZAHRADA PÍSNÍ – 11. ročník sou-
těžní přehlídky neprofesionálních dětských sborů 
ve 4 kategoriích. Info www.zahradapisni.cz. 
14. 4. První jarní sázení s Kokozou – ve čtvr-
tek 14. dubna od 17.00 otevíráme sezonu za-

hradničení. Hledáme nové komunitní zahradníky. 
www.kokoza.cz
16. 4. Sobotní výtvarná dílna: Korálkování 
z FIMO hmoty – od 10.00 tradiční tvořivá dílnič-
ka pro děti. Vstupné 50 Kč.

 PŘIPRAVUJEME 
5. 5. Jan Budař do trojky – od 20.00. Jan Budař 
– klavír, Petra Malíšková – cello, Josef Štěpánek 
– kytara. Vstupné 290/260 Kč.
12. 5. NEŘEŽ – začátek ve 20.00. Koncert čes-
ké folkové skupiny. Vstupné 220/190 Kč.
26. 5. Josef Fousek – od 20.00 koncert zpě-
váka, básníka, textaře i fotografa Pepy Fouska. 
Na koncertě představí svůj recitál Smích je živá 
voda. Vstupné 150/120 Kč.

 TANEČNÍ KURZY 
NOVÝ TURNUS V KC ZAHRADA
• od 3. 4. každou neděli 
od 18.30 mírně pokročilí 8 lekcí/3000 Kč/pár
od 20.30 (více) pokročilí 8 lekcí/3000 Kč/pár
• od 4. 4. každé pondělí 
od 18.30 základní kurz – začátečníci 8 lek-
cí/3000 Kč/pár
Vede: Marietta a Dobromil Nováčkovi. Zápisy 
pouze v tanečních párech! PŘIHLÁŠKY NA RE-
CEPCI KC ZAHRADA.

 KURZY A DÍLNY 
Každé pondělí Výtvarný ateliér – od 15.00 
a 16.30 kurz malování pro školáky. 
Každé úterý Výtvarný ateliér: Předškoláček – 
od 15.00 kurz malování pro předškoláky. 
Každé úterý Výtvarný ateliér: Oděvní návrhář-
ství – od 16.30 kurz pro kreativní školáky. 
Každé úterý Divadelní studio Zahrada – 
od 16.00–17.30. Nový kurz pro děti a mládež.  
Každé úterý Jemná jóga – od 19.30 dospělí. 
Každou středu Muzikálová školička – od 16.00 
Kurz pro děti a mládež. 
Každou středu Keramická dílna – od 16.00 kurz 
keramiky pro starší děti nebo rodiče s dětmi. 
Každou středu Keramická dílna – od 17.00 kurz 
keramiky pro starší děti nebo rodiče s dětmi. 
Každý čtvrtek Výtvarný ateliér – od 14.00, 
15.30 a 17.00 kurz malování pro školáky. 
Každý čtvrtek Jemná jóga – od 9.00 cvičení 
jógy pro seniory.  
Každý čtvrtek Streetdance – od 17.30 moderní 
tanec pro děti a mládež. 
Každý čtvrtek Zpěv – práce s hlasem a dechem. 
Info www.hlasdokoran.blogspot.cz nebo na re-
cepci KC Zahrada.

 DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA 
Pondělí: 15.30–16.30 DDM Jižní Město: Dance 
aerobic – pro děti 5–7 let; 16.30–17.30 Cheer 
Academy – Peewees, 17.30–19.00 Cheer Aca-
demy – Peewees; 18.00–20.00 NOYA – břišní 
tance; 18.30–20.00 Centrum přírodní léčby: 
Cvičení pro dvojice či partnerské páry; 19.00–
20.00 Zdravotní cvičení – Aerobic studio Jitka
Úterý: 16.00–18.15 Pohybové studio DaFi – 
cvičení rodičů a dětí, kurzy pohybové výchovy 
pro děti; 15.45–18.30 Taneční škola InDance – 
taneční kroužek pro děti od 3 do 12 let
Středa: 9.00–10.30 Centrum přírodní léč-
by: Relaxačně meditační cvičení pro ženy; 
9.30–11.00 TAI-CHI CHUAN – začátečníci; 
10.00–12.00 Senior fi tness; 15.30-18.30 
DDM Jižní Město: Dance aerobic, Rock'n'roll – 
pro děti 6–12 let; 16.45–17.45 Cheer Academy 
– Minnies
Čtvrtek: 16.30–18.15 Taneční škola InDance – 
taneční kroužek pro děti od 3 do 12 let; 17.00-
18.00 Seniorské cvičení – Aerobic studio Jitka; 
18.00–19.00 Kondiční cvičení – s míči, Fitness 
Board aj. – Aerobic studio Jitka
Pátek: 9.30–11.00 TAI-CHI CHUAN – pokročilí
Pondělí–pátek: Jazyková škola GLOSSA – Kur-
zy angličtiny
Pondělí–pátek: Centrum celoživotního vzdělá-
vání – pravidelné kurzy pro seniory
V našich prostorech působí již 6 let Rodinné 
centrum BABOČKA, www.rcbabocka.cz 
Skupinová zdravotní cvičení s cenným motivač-
ním nábojem ke zpomalování stárnutí v Kultur-
ním centru Zahrada. Info: seniorfi tnes@
seznam.cz nebo www.seniorfi tnes.cz

chodovská tvrz
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.
 Praha 4, Ledvinova 9
 tel.:  267 914 831, 

267 915 444 
 www.chodovskatvrz.cz

Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 
13.00–19.00 hod. Vstupné 50/30 Kč.
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 213, 293 – 
zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty chůze. 
Metrem C – stanice Chodov, pak 10 minut chů-
ze podle šipek.
Restaurace otevřena denně 11.00–23.00 hod.

program
 KONCERTY 

5. 4. Tomáš Honěk a Monika Havrdová – 
od 18.00. Vystoupí i talentované žákyně ZUŠ 
Lounských. Vstupné 100/80 Kč. 
9. 4. Robert Balzar Trio & Gabriele Mirabassi – 
od 19.30. Vystoupí i italský jazzový klarineti-
sta Gabriele Mirabassi. Vstupné v předprodeji 
250 Kč (objednavka@jmw.cz), na místě 300 Kč.  
11. 4. David Smrž a Trio Flamenco – od 19.30. 
Tancem doplní Rozálie Havelková. Vstupné 
150/100 Kč.
13. 4 . Tóny Chodovské tvrze – Vivaldi a jeho 
současníci – od 19.00 Prolog festivalu Tóny 
Chodovské tvrze. Vstupné 290/230 Kč.
15. 4. Lenka Lichtenberg Trio – od 18.00. 
Židovské písně v jidiš a hebrejštině. Doprovo-
dí ji Tomáš Reindl a Edward Powell. Vstupné 
120/90 Kč.
20. 4. Šansony na tvrzi – od 18.00 zahraje 
a zazpívá Milan Jíra a jeho vzácní hosté. Vstup-
né 130/100 Kč. 
21. 4. Bella campanula – od 18.30 koncert smí-
šeného komorního sboru za doprovodu sólistů. 
Vstupné dobrovolné. 
22. 4. Jana Štěrbová – od 18.00 koncert sopra-
nistky Jany Štěrbové. Vstupné 120/90 Kč.
27. 4. Absolventský koncert ZUŠ Jižní Město – 
od 18.30. Vstup volný.
28. 4. Absolventský koncert ZUŠ Jižní Město – 
od 18.30. Vstup volný.

 POHÁDKY 
Jednotné vstupné 50 Kč.
3. 4. Kašpárek na cestách – od 15.00. Divadlo 
matky Vackové, pohádka s blokem písniček. Pro 
děti od tří let.
10. 4. Příběhy z boudy – od 15.00. Pohádka 
v podání Nezávislého divadla. 
17. 4. O Červené karkulce – od 15.00. Pořad 
pod společným názvem obsahuje dvě pohádky. 
První klasickou o Červené karkulce od J. Středy 
a druhou – krabičkovou. Hraje Malé divadélko.
24. 4. O perníkové chaloupce – od 15.00 verze 
pohádky o Jeníčkovi a Mařence dle předlohy bra-
tří Grimmů pro ty nejmenší, Nezávislé divadlo.

 KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ 
Dovedeme – výtvarné kurzy
Od začátku měsíce dubna probíhají v Ateliéru 
Chodovské tvrze v 1. p. opět kurzy malby, kres-
by a výtvarné dílny pro děti, ale i pro dospělé. 
Informace a rezervace na www.dovedeme.cz; 
Dovedeme@email.cz či na tel. 720 213 120.
14. 4. Klubové kino Chodovská tvrz – od 19.00 
uvádí Kdyby tisíc klarinetů režisérů Jána Roháče 
a Vladimíra Svitáčka. Vstupné 60/40 Kč.  
19. 4. Spisovatelé zblízka a nahlas: Alena Jež-
ková – od 18.00 představí dva své tituly, které 
v poslední době vyvolaly mimořádný čtenářský 
ohlas: Tichá srdce – kláštery a jejich lidé a Tichá 
srdce – příběhy míst a lidí. Vstupné 60/40 Kč.
30. 4. Čarodějnice u Chodovské tvrze – od 15.00 
hry pro děti, storytelling, zahradničení s Kokozou, 
lítání na koštěti. Večerní program – opékání buřtů, 
skupinové bubnování. Vstup zdarma.

 VÝSTAVY 
5. 4. – 29. 4. Malá galerie: Tomáš Padevět
30. 3. – 29. 4. Velká galerie: Čáry, čmáry, malo-
vání! IV. – výstava obrazů a prací studentů ZUŠ 
Jižní Město a dalších škol Prahy 11. 

Kulturní přehled duben 2016

Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.
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benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11
tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151

program
AKCE 
3. 4. Jak ulevit od bolesti zad – cvičení na uvol-
nění a posílení svalů s Janou Kopeckou.
23. 4. Odpolední cvičení s jógou – protažení 
a relaxace s jógovými cviky pro všechny.
18. 7. – 22. 7. Sportovní příměstský tábor 
v Benjamin klubu pro děti od 5 do 10 let.
Zápisy do MŠ proběhnou poslední týden v květ-
nu 2016. Den otevřených dveří bude 27. 5.
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2 do 7 
let. Info: http://msbenjaminek.webnode.cz. 
Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců 
do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.15, 16.00.
Tanečně pohybové studio pro holčičky od 3 
do 7 let, úterý 16.00 a 17.00.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00, 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, čt 
16.00.
Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po od 16.00–18.00 hod. 
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 
i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00 
a st, čt, pá v 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, 
út 18.00, čt 18.00.
Více na http://benjaminklub.webnode.cz

mc dome%ek ymca praha
Komunitní centrum Matky Terezy, 
U Modré školy 1, Praha 11, tel.: 773 993 985
e-mail: mcdomecek@praha.ymca.cz
www.mc-domecek.cz

program
5. 4., 10.00–12.00: Přednáška Zelené 
potraviny.
8. 4., 15.30–17.30: Seminář První pomoc 
u dětí. Přihlášky a informace: marikova.pavla@
seznam.cz nebo na www.fi tmami.cz.
11. 4., 14.45–15.45 a 16.00–17.00: Malý vě-
dec. Setkání s fyzikou pro nejmenší (5–9 let).
12. 4., 10.00–12.00: Přednáška Rituály 
v rodině.
13. 4., 16.00–17.30: Česko-slovenské 
odpoledne.
14. 4., 18.30–20.30: Přednáška Neurovývojo-
vá terapie.
23. 4., 9.00–16.30: Pokračovací kurz efektiv-
ního rodičovství. Info: www.mc-domecek.cz, 
přihlášky: mcdomecek@praha.ymca.cz.
Burza dětského jarního a letního oblečení 
a sportovních věcí.
PŘÍJEM: Pá 15. 4., 9.00–12.30 a 15.00–17.30.
PRODEJ: So 16. 4., 9.00–17.30. VÝDEJ ne-
prodaných věcí: Po 18. 4., 15.00–18.00. KDE: 
suterén KCMT. Přijímáme pouze zboží sepsané 
na formuláři, který je k dispozici v MC.
HERNA:
pondělí–pátek 9.00–12.00, 
v úterý rovněž 16.00–17.30. (Každé první úterý 
v měsíci navíc Podpůrná skupina kojících matek.)
Pravidelný dopolední program v ceně herny:
Po, 10.00: Hernička s prvky Montessori.
Út, 10.00: Čas na besedy a přednášky.
St, 10.00: Pohybové hrátky pro nejmenší 
(do 18 měsíců).
Čt, 10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi 
(děti od 18 měsíců).
Pá, 10.00: Čas na pohádku.
Pá, cca 10.30: Šikulové – tvořivá dílnička pro 
děti za pomoci rodičů.

PORADNY
Po 9.00–10.00: Laktační poradna (nutno ob-
jednat na tel. 604 572 712 ), poplatek 100 Kč
Út 9.30–11.00: Poradna efektivního rodičov-
ství (nutno objednat na tel. 608 708 786 ), 
zdarma.
St 18.00–19.30: Poradna přirozeného plá-
nování rodičovství (nutno objednat na tel.: 
777 200 431 ), zdarma.

kcmt

Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

program 
3. 4., 16.00 – VELIKONOČNÍ KONCERT – 
MUSICA PRO SANCTA CECILIA – můžete se 
těšit na hudbu A. V. Michny z Otradovic, T. L. da 
Victorii, renesanční tance a další skladby období 
renesance a baroka. Kostel sv. Františka na Cho-
dově. Vstupné dobrovolné. 
10. 4. 15.30–18.00 Taneční odpoledne. Tento-
krát v rytmu české country. K tanci a poslechu 
hraje skupina KUPLE. Vstupné pro pár 140 Kč, 
pro jednotlivce 80 Kč. (KCMT – sál)
10.–13. 4. BURZA OBLEČENÍ PRO CHARITU 
Je možné přinést to, co už neunosíte, to, co 
vám doma zůstalo po stařečcích. PŘIJÍMÁME 
POUZE ČISTÉ oblečení a obuv, bytový textil. 
neděle 10–12 hod. sběr oblečení; pondělí 16–
22 hod. sběr, třídění; úterý 16–18 hod. výdej; 
středa 16–17 hod. výdej. BURZA BUDE PRO-
BÍHAT V KLUBOVNĚ. VSTUP VCHODEM "C" – 
pouze v uvedených časech. 
11. 4. 16.00 Křesťansko-muslimské vztahy 
po II. vatikánském koncilu – prof. PhDr. Luboš 
Kropáček – přednáška „Sdružení křesťanských 
seniorů“ (KCMT). 
15. 4. Prodejní burza oblečení MC DOMEČEK 
(www.mc-domecek.cz). 
24. 4. 15.00 Berkat – Vernisáž fotografi í s ná-
slednou besedou o činnosti sdružení k výstavě 
fotografi í. (KCMT) 
28.v4. 19.00 „Sestřičky na cestách“ – příběhy 
domácí péče. Prezentace knížky, jejíž autorkou je 
Eva Černá, ředitelka místní farní charity (KCMT). 
Duben až květen – Výstava fotografi í 
O BERKATU

jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež
od 13 do 19 let
Brandlova 1639/6, 149 00  Praha 11
NOVÁ otevírací doba: po a čt 14.00–19.00 

program
Téma: Uprchlíci
ČTVRTKY: XBOX dny
5. 4. – Film k preventivnímu tématu Uprchlíci
12. 4. – Žonglování
19. 4. – Beseda o uprchlících
27. 4. – Zhodnocení tématu 
28. 4. – Čarodějnice na Jižáku u metra Opatov 
– klub uzavřen
Změna programu vyhrazena.

YMKÁRIUM 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež a terénní 
program od 6 do 26 let
Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11
Otevírací doba klubu: 
Pondělí–středa: 13.00–18.00
Čtvrtek: 14.00–19.00
Provozní doba terénního programu:
Pondělí–středa: 14.00–17.00 terén
Pondělí–středa: 17.00–19.00 street klub
Čtvrtek: 14.00–19.00

Kulturní přehled duben 2016

program 
TÉMA MĚSÍCE: Bezpečnost v kyberprostoru
Pondělí: 17.00–18.00 výtvarná aktivita 
Úterý: 17.00–18.00 sportovní aktivita
Středa: 17.00–18.00 labyrint 
7. 4., Lasergame
10. 4., Návštěva divadla
14. 4., Sportovní odpoledne
18. 4., Návštěva Náprstkova muzea
21. 4., Jarní výtvarná dílna
28. 4., Oslava čarodějnic na Jižáku
Změna programu vyhrazena.

Sledujte náš facebook NZDM YMCA PRAHA 

a Klub Ymkárium

Zkušebny Praha 
& klub Kantýna

Matúškova 831/1, 149 00  Praha 4, 

www.zkusebnypraha.cz

Tel.: 608 643 054, 777 854 848, 

605 253 139, tonda@zkusebnypraha.cz; 

jarda@zkusebnypraha.cz

Spojení: Ze stanice metra Háje bus č. 170, 197, 

293 a 505 do zastávky Brechtova – 4 minuty 

pěšky ze zastávky Donovalská (bus č. 170, 177, 

181, 197, 506, 556, 609) – 6 minut pěšky.

program
2. 4. 2016, Progress Fest vol. 2, 20.00 – Roc-

kové kapely Last Minute, UMP, Cast Of Mind. 

7. 4. 2016, DnB [ ursday session, 20.00 – Pří-

ležitost pro začínající a pokročilé DJs zahrát si 

na velkém podiu klubu Zkušeben Praha.

14. 4. 2016, Open [ ursday Jam Session, 
19.00 – Všichni, co nemůžete usnout bez ky-

tary v ruce nebo bez dalších nástrojů, dorazte 

za námi do Zkušeben Praha. Vždy druhý čtvrtek 

v měsíci od 19.00 máme muzikantský „jam“. 

15. 4. 2016, Red Hot Chilli Peppers revival, 
20.00 – Klubem se rozezní ty nejznámější hity 

od papriCZECH!

16. 4. 2016, Vzpomínkový koncert na Mattyho 
Urban Traffi  c records, 20.00
21. 4. 2016, Hiphop [ ursday Session, 20.00 – 

Příležitost pro začínající a pokročilé DJs zahrát si 

na velkém podiu klubu Zkušeben Praha.

22. 4. 2016, RozHudA & Rosie R+R tour 
2016, 20.00 

23. 4. 2016, Refew + Martin Svátek & DJ VA-
TRA, 20.00 – Největší dubnová událost ve Zku-

šebnách Praha. 

28. 4. 2016, Country večer ve Zkušebnách Pra-
ha, 19.00
29. 4. 2016, Southern Vision Girl edition, 
20.00 – Snookey, Kan-Jacca, Mania, Shifty, 

Mellifera

30. 4. 2016, CHASING CHRISTY + BACKFIST 
+ SAVED BY FORTUNE + ANTHEMS, 20.00 – 

Moderně pojatý hardcore a metalcore. 

VÝSTAVA NA RADNICI

Mercedes-Benz ČR – náš 

soused

Mercedes-Benz

4. 4. – 1. 5. 2016
Budova radnice ÚMČ Praha 11 

Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: Po a St 8.00 – 17.30 hod.

Út a Čt 8.00 – 15.30 hod.

Pá 8.00 – 14.00 hod.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

Jen zem

V dubnu se ve foyer opatovské 

knihovny představí Alena Kožená 

(*1990), studentka Ateliéru grafi ky 

prof. Lindovského na AVU v Praze.

od 4. 4. do 30. 4. 2016

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po až Pá 9.00 – 19.00 hod.; So 9.00 

– 15.00 hod., tel.: 272 918 759

SPIRITUÁL KVINTET 

čtvrtek 7. 4. 2016 od 20.00
Zveme vás na  koncert naší 

nejstarší folkové skupiny, která na hu-

dební scéně působí již 55 let!

Spirituál kvintet nabídne na  koncertě 

v KC Zahrada novější, ale i starší zná-

mé hity, které si můžete zazpívat spo-

lečně s kapelou.

Robert KřesŤan & Druhá tráva 

středa 20. 4. 2016 od 20.00
Již od  svého vzniku je kapela řazena 

mezi špičku na folk & country scéně ne-

jen u nás, ale i na Slovensku. Jako jed-

na z mála českých kapel pravidelně ka-

ždý rok absolvovala turné po Spojených 

státech amerických s  velice příznivým 

ohlasem. 

Přestože bývá často označována jako 

bluegrassová, už od  počátku existen-

ce mixuje více stylů. 

Bluegrass odkazu-

je spíše na předcho-

zí angažmá několika 

členů skupiny u  br-

něnských Poutníků.

Druhá tráva dosud vydala 18 alb v Če-

chách i USA a je několikanásobným dr-

žitelem ocenění APH Anděl v  kategorii 

Folk a country. 

MUZIKÁL Edith Piaf: MILOVAT K SMRTI 

středa 13. 4. od 19.30
Komorní muzikál o  velké Edith Piaf.

Přijďte si poslechnout fascinující pří-

běh legendy francouzského šanso-

nu, ve  kterém zazní její nejslavnější 

písně za  doprovodu živého orchest-

ru. V  hlavní roli Světlana Nálepková! 

Představení se těší velké popularitě 

již 12 sezon v Divadle R. Brzobohaté-

ho i na zájezdech po celé ČR.

Vstupenky lze zakoupit/rezervovat v KC Zahrada – tel. 271 910 246, na Cho-

dovské tvrzi – tel. 267 914 831 či online na www.webticket.cz/program/kcz. 

Od dubna opět pravidelné večerní 
taneční kurzy pro dospělé a mládež
• od 3. 4. každou neděli
od 18.30 mírně pokročilí 8 lekcí 

od 20.30 (více) pokročilí 8 lekcí 

• NOVĚ od 4. 4. každé pondělí 
od 18.30 základní kurz 8 lekcí 

Cena vždy 3000 Kč/pár

Vede: Marietta a Dobromil Nováčkovi. 

Zápisy pouze v tanečních párech! 

Přihlášky jsou k dispozici na recepci KC 

Zahrada.

Info: 271 910 246, email:  zahrada@

kczahrada.cz nebo u p. Nováčka na tel. 

603 232 116.

Ochotníci alou na scénu
V KC Zahrada zakládáme ochotnický 

divadelní soubor Jižní kříž. Vítáni jsou 

všichni zájemci o amatérské divadlo – 

herci, zpěváci, hudebníci, výtvarníci…

Zájemci, dostavte se, prosím, dle 

vašich možností na první informač-

ní schůzku buď ve čtvrtek 28. dub-

na, nebo ve středu 3. května v 19.30 

do Malého sálu KC Zahrada, Malenická 

1784/2, Praha 11.

Případné otázky zodpovíme na e-mailu 

barbora.adolfova@kczahrada.cz nebo

telefonu 608 957 317.

DDM Jižní Město
Šalounova 2024, Praha 4

tel.: 272 929 545, 

272 917 077

sal@ddmjm.cz

pobočka: 
Květnového vítězství 2126, Praha 4

tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

program duben 
2. 4., 10.00–16.00: Tvořivá dílna – 
Košík z pedigu. Rukodělný workshop. 

Pro děti od 10 let, mládež a dospělé. 

DDM JM, Šalounova.

2. 4., 13.30–16.30: Tvořivá díl-
na – Twist Art. Výtvarně rukodělný 

workshop. Pro děti od 9 let, mládež 

a dospělé. DDM JM, Šalounova.

2.–3. 4., 8.00–19.00: Děti v akci. 
Soutěž v aerobiku a tancích. Hala TJ 

Chodov, Mírového hnutí.

8.–9. 4., 9.00–14.00: Papírové jaro. 
19. ročník soutěžní výstavy a pře-

hlídky papírových modelů. DDM JM, 

Šalounova.

9. 4., 9.00–12.30: Keramická dílna – 
Jarní I. Pro děti od 6 let, mládež a do-

spělé. DDM JM, Šalounova.

9. 4., 13.30–17.00: Keramická dílna 
– Jarní II. Pro děti od 6 let, mládež 

a dospělé. DDM JM, Šalounova.

9. 4., 14.00–18.00: Pokusme se 
společně. 6. ročník festivalu dětských 

a mládežnických amatérských divadel-

ních souborů. Žižkovské divadlo Járy 

Cimrmana, Štítného 5.

16. 4., 9.00–11.00: Turnaj ve stol-
ním tenisu – jednotlivci. Pro děti 

ve věku od 6 do 12 let a rodinné pří-

slušníky. DDM JM, Šalounova.

16. 4., 11.00–13.00: Turnaj ve stol-
ním tenisu – jednotlivci. Pro děti 

a mládež ve věku od 13 do 18 let 

a rodinné příslušníky. DDM JM, 

Šalounova.

16. 4., 10.00–13.30: Tvořivá díl-
na – Drátovaná vážka. Rukodělný 

workshop. Pro děti od 9 let, mládež 

a dospělé. DDM JM, Šalounova.

16. 4., 9.00–17.00: Kurz anima-
ce. Workshop pro všechny milovníky 

animovaného fi lmu. Pro děti od 8 let 

a mládež. DDM JM, Šalounova.

23. 4., 10.00–13.30: Tvořivá dílna – 
Fimo. Výtvarně rukodělný workshop. 

Pro děti od 11 let, mládež a dospělé. 

DDM JM, Šalounova.

23. 4., 10.00–17.00: Tajuplný os-
trov aneb Tábor v jednom dni. Pro 

děti ve věku od 8 do 16 let. DDM JM, 

Šalounova.

DDM JM si vyhrazuje právo na změnu 

programu. Info na www.ddmjm.cz

Aktuálně
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Restaurace Chodovská tvrz 

je opět v provozu!

Restaurace Chodovská tvrz, se před-

stavuje v  novém hávu. Profesionální 

personál, příjemné prostředí a  dob-

rá jídla za slušné ceny. Tak by se dala 

ve  vší stručnosti charakterizovat re-

staurace, která svým návštěvníkům 

nabízí jídlo a  pití sedm dní v  týdnu 

vždy od 11 do 23 hodin. Vedle láka-

vých pokrmů z  hlavní nabídky, jako 

jsou restované špagety s  krevetami 

a čerstvým estragonem, si lze v době 

oběda vybrat jídla i ze zvýhodněného 

poledního menu. Neváhejte a  přijďte 

se přesvědčit na  vlastní oči.Více na: 

facebook/Restaurace Chodovská tvrz 

či na www.chodovskatvrz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, 
POBOČKA OPATOV, 
zve na přednášku

KVALITA POTRAVIN 

A SPOTŘEBITEL
•  Nekalé obchodní praktiky 

– podnikatelská etika

•  Označování potravin

•  Kvalita potravin a spotřebitel 

– jak se orientovat?

•  Kvalita – zdraví – cena

•  Značky a známky kvality

Přednáška se bude konat

v pondělí 5. dubna 2016 
od 17.00 hod.
MK Opatov, 

Opatovská 14/1754, Praha 11

Aktuálně

  jubilea na Chodovské tvrzi  

Neuvěřitelné 

100. narozeniny 
oslavila paní 

Marie Tomášková, 

připojujeme se 

ke gratulantům 

a přejeme jen to 

nejlepší. 

Krásných 50 let 
společného života 

oslaví 9. 4. 2016 

manželé Jaroslava 

a František 

Pomahačovi.

Klubové kino Chodovská tvrz 

– Kdyby tisíc klarinetů (1964)

Ve čtvrtek 14. dubna pokračuje od 19 

hodin volný cyklus celovečerních fi lmů, 

v němž se ve spolupráci s Národním fi l-

movým archivem vracíme k výjimečným 

československým hudebním fi lmům. 

Tentokrát připomeneme legendární titul 

Kdyby tisíc klarinetů režisérů Jána Rohá-

če a Vladimíra Svitáčka.  

TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE – VIVALDI A JEHO SOUČASNÍCI

13. 4. v  19.00, Jaroslav Svěcený – 

housle, Jitka Navrátilová – cembalo.

Prolog festivalu Tóny Chodovské tvrze 

nabídne nádhernou hudbu A. Vivaldiho, 

A. Corelliho, G. Tartiniho, J. M. Leclaira 

a  dalších autorů. J. Svěcený současně 

představí špičkové nástroje slavných 

evropských mistrů houslařů.

Bella campanula a hosté přivítají jaro klasikou

Ve čtvrtek 21. dubna od 18.30 zazní jar-

ní koncert smíšeného komorního sboru 

Bella campanula. Návštěvníci se mohou 

těšit na výběr z  klasického repertoáru, 

kdy zazní díla J. S. Bacha, L. Janáčka, B. 

Smetany a jiných velikánů vážné hudby. 

Vstupné dobrovolné.

Spisovatelé zblízka a nahlas: Alena Ježková

V  cyklu autorských čtení představíme 

19. dubna od  18 hodin návštěvníkům 

Chodovské tvrze všestrannou autor-

ku, jejíž texty jsou stylisticky vytříbené, 

kultivované.

Španělská kytara si „rozumí“ i s flétnou

O tom se návštěvníci Chodovské tvrze 

mohou přesvědčit 5. dubna od 18 ho-

din během vystoupení dua Monika Ha-

vrdová (fl étna) a Tomáš Honěk (kytara).

Lenka Lichtenberg dorazí na tvrz až z Kanady

V  pátek 15. dubna v  18.00 vystoupí 

v Tvrzi česko-kanadská zpěvačka Lenka 

Lichtenberg. Na programu koncertu bu-

dou židovské písně v jidiš a hebrejštině, 

i  když je pravděpodobné, že jazykově 

autorka zabloudí též k češtině, angličti-

ně a francouzštině. Diváci ji mohou znát 

jako desetiletou Lenku Hartlovou, která 

vystupovala v divadle  Semafor po boku 

Jiřího Suchého. 

Pozvánky do Chodovské tvrze

V Malé galerii vystavuje své obrazy a užitou grafiku Tomáš Padevět

Aktuálně: Tomáš Baťa

československý selfmademan

Do  8. dubna můžete navštívit v  pro-

storách Gymnázia Evolution Jižní 

Město výstavu věnovanou českoslo-

venskému podnikateli Tomáši Baťo-

vi s názvem Tomáš Baťa – českoslo-

venský selfmademan. Na  dvanácti 

výstavních panelech se autoři pokusi-

li zachytit aspoň část z nepřeberného 

množství dokumentů, fotografi í, pla-

kátů a  dalších svědků doby. Zveme 

širokou veřejnost na  tuto velmi zají-

mavou výstavu. Školní skupiny – re-

zervace tel.: 267 914 553.
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Mizející rok s šestkou na konci

Co vypovídá Klíč po dvacetiletí 
Stránky Klíče z roku 1996, černo-šedo-na-

modralé, samozřejmě na bílém podkladu, 

který však nezadržitelně mírně žloutne, 

doplňují tehdejší kronikářský zápis. Články 

redakčního kolegy Ladislava Tunyse, do-

pisovatelky Marie Pleskotové i moje při-

bližovaly neznámé nebo potemnělé rysy 

regionu. V  seriálu Sousedé Jižního Měs-

ta přišly na  řadu „sympatické barevné 

domy se stříškami“, řeč byla o  Městské 

části Praha-Újezd, počínaje Kateřinkami 

a konče silničním mostem přes dálnici D1. 

Za  ním u  benzinové stanice, světe zboř 

se, byla k dispozici restaurace McDonal-

d‘s. V  předjaří toho roku si jihoměstská 

veřejnost připomněla víc než jindy svého 

souseda, fi lozofa Erazima Koháka. Po ná-

vratu z exilu, do kterého odešel s  rodiči 

v roce 1948, se zabydlil, možná k překva-

pení mnohých, v dvougarsoniéře v pane-

lovém domě na  Jižním Městě II. A  líbilo 

se mu tu a vyjadřoval se, že potkává jen 

samé příjemné sousedy. Přeji mu, přej-

me mu zdraví co nejpevnější a nás, blíz-

ké i vzdálené sousedy, stále jen vstřícné. 

V prvním týdnu v březnu byla ukončena 

úspěšná kronikářova výstava v  Chodov-

ské tvrzi. Celou velkou galerii tehdy za-

bíraly staré i  „mladé“ mapy a  rozměrné 

letecké fotografi e. Poprvé v historii regi-

onu. Pondělí velikonoční připadlo tenkrát 

na 8. dubna. Byl to tehdy jeden z celkem 

osmi svátků za celý rok, které nám „zby-

ly“ a přinesly tak chvíle volna. Další tři dny 

možného pracovního klidu ten rok totiž 

splynuly s víkendy. V dubnu 1996 byla ješ-

tě mezi námi v Jižním Městě Dr. Irena Ja-

náčková, které už pomalu táhlo na deva-

desát pět roků. V aktivním věku působila 

v Ústavu etnografi e a folkloristiky ČSAV. 

Věnovala pozornost mj. Jakubu Janu Ry-

bovi a svou poválečnou publikací přispěla 

k šíření znalostí o něm. Dokonce i mimo-

děk. Jedna „rozhlasačka“ po desetiletích 

přepsala text publikace jako svůj seriál. 

Zřejmě předpokládala, že paní doktorka 

již nebude moci svoje práva hájit. Dočkala 

se ale soudu, který prohrála. Chystaly se 

také volby, tehdy do Poslanecké sněmov-

ny Parlamentu ČR. Není náhodou roků, co 

nikoho nevolíme, míň než těch volebních?  

A  text u  dobové fotografi e apeloval 

na  chodce, aby užívali „ofi ciální“ přístu-

py ke  stanici metra Háje. Místo patřilo 

k rizikovým.      

Jiří Bartoň
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Vydařený orientační běh u Chodovské tvrze
V sobotu 27. února se v parku u Chodov-

ské tvrze sešlo přes dvě stě účastníků 

sportovní akce pro veřejnost nejen z Pra-

hy 11. Jednalo se o krátký závod v ori-

entačním běhu, který navázal na úspěš-

ný loňský ročník. Účastníci hledali podle 

mapy kontrolní body rozmístěné na ob-

jektech v  parku. Převážnou část tvořily 

děti, a to i předškolního věku. Začátečníci 

se jen tak procházeli, zkušenější už závo-

dili a  kontroly hledaly i  rodiče s  potom-

ky v kočárcích. Současně se konal závod 

v  disciplíně Trail-O, kde bylo podstatou 

určit podle mapy správně umístěnou kon-

trolu mezi dalšími. Díky nižší fyzické ná-

ročnosti absolvovali tuto trať také handi-

capovaní sportovci. 

Sportovní návštěvníci tak poznali ten-

to krásný park trochu jinak – tentokrát 

s mapou a buzolou.

Fotografi e z akce najdete v odkazu:

http://pzl-tour.webnode.cz/fotky/

CYKLOTÁBOR s Oddílem UFO

Uvažujete již teď o programu na léto pro 

svoje děti ve věku 6–14 let? A jezdí rády 

na kole a sportují? V tom případě je zve-

me v termínu 13. – 28. 8. 2016 na náš 

letní stanový tábor v Bílkovicích u Vlaši-

mi, plný her, koupání a zážitků. Oddíl UFO 

má za sebou již 25 let své existence a bíl-

kovický tábor pořádáme od  roku 1990. 

O vaše děti se budou starat proškolení 

vedoucí s  celoroční praxí při pravidelné 

činnosti oddílu a kvalifi kovaný zdravotník.

Více informací se dozvíte na www.oddilu-

fo.cz nebo volejte 725 684 754.

Michal Janda

(hlavní vedoucí tábora Oddílu UFO)

Nábor členů do oddílu s horskými koly
Cykloturistický oddíl UFO rád přivítá nové 

Nejmladší UFOuny z  1. až 3. třídy ZŠ! 

Scházíme se každou středu v 16.30 před 

Gymnáziem Jižní Město. Během schůzky 

podnikáme projížďky na kole do blízkého 

okolí. Projížďky jsou prokládány nejrůz-

nějšími hrami. V  zimě chodíme do  tělo-

cvičny nebo do  klubovny. Každý měsíc 

pořádáme jednodenní či víkendový výlet 

jak na kole, tak i pěší po všelijakých za-

jímavých místech. Mimo jiné pořádáme 

i letní tábor v Bílkovicích. Holky, kluci, tě-

šíme se na vás! 

Více informací na www.oddilufo.cz nebo 

volejte Filipa Šenka 721 255 493.

Úspěšná atletická 

halová sezona 

2016
Při pohledu na ukončenou halovou sezo-

nu může být oddíl Atletika Jižní Město, z. 

s., oprávněně spokojen. Podařilo se udr-

žet, ba vylepšit výkonnostní trend z roku 

2015. Výsledky v halové sezoně jsou op-

timistické a  zároveň zavazující pro další 

období, vždyť úspěšnost našich mladých 

atletů vysoce překračuje pražský region 

a oddíl se stává stálicí na špičce české at-

letiky v  mládežnických kategoriích. Sám 

za  sebe hovoří medailový souhrn v  zis-

ku medailových kovů našich atletů. V ka-

tegoriích žactva a dorostu získali na ha-

lových Mistrovstvích ČR 9 medailových 

kovů, z toho 4 zlaté, 3 stříbrné a 2 bron-

zové medaile. To je nejúspěšnější bilance 

mezi pražskými oddíly a řadí náš oddíl At-

letika Jižní Město, z. s., do absolutní špič-

ky v České republice. Úspěšnost a posta-

vení v  absolutní špičce mezi pražskými 

oddíly v  mládežnických kategoriích po-

tvrzuje zisk medailí na Přeborech Prahy 

od mladšího žactva po kategorii dorostu. 

V „atleticky silné Praze“ naši atleti získali 

17 medailí, z toho 9 zlatých.

Jména jako Vojtěch Vejlupek, Kristýna 

Vejšická, Eliška Landsmannová, Kateřina 

Hošková, Matěj Bednář, Jan Schnajberk, 

Marek Vandírek, také žáci ze ZŠ na  Již-

ním Městě s  jejich předpoklady to mají 

před sebou a  i  oni jenom potvrzují fakt, 

že na Jižním Městě rostou úžasné talenty 

a při odborném trenérském vedení bude 

slyšet nejen o nich, ale i o mnoha dalších. 

Jenom limitovaný rozsah příspěvku neu-

možňuje se zmínit o  dalších perspektiv-

ních mladých atletech a jejich výsledcích.

Více na: www.atletikajm.cz 

a na www.praha11.cz

FK Dukla Jižní Město 

Pořádá 27. dubna od 17 hodin 
nábor pro kluky i holky, 
ročníky 2005 – 2011. 

Těšíme se na vás ve fotbalovém 

areálu Schulhoff ova.

Více na www.X duklajm.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 A ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO PŘI SPORTOVNÍ JIŽNÍ MĚSTO, O. P. S., 

ZVOU DĚTI, RODIČE A AKTIVNÍ BĚŽCE NA

BĚH JIŽNÍM MĚSTEM 5. ROČNÍK
Součástí závodu je Pohár Pražských Běžeckých Nadějí 2016

pro kategorie přípravky, žactva a dorostu

www.bezeckenadeje.cz

Kdy: 
Sobota 16. dubna 2016 od 9.30 hodin

Kde: 
Závodní kancelář ve sportovním  areá-

lu ZŠ Mikulova, Mikulova 1594/4, Pra-

ha 11, vstup ze strany od Centrálního 

parku. Závod se uskuteční v Centrálním 

parku na Jižním Městě. 

Ředitel závodu: PaedDr. Ladislav Kárský

Hlavní rozhodčí: Adriana Dvořáková    

Hospodář: Jana Kubištová 

Technický ředitel: Petr Vozobule

Lékař závodu: MUDr. Miloslav Mandík  

Povrch trati:
Smíšený – asfalt a tráva

Přihlášky:
Přihlášky online: do  čtvrtka 14. dub-

na 2016 do  22.00 hodin na: Results.

Bezeckenadeje.cz. Přihlášky na  místě 

v den závodu: ve sportovním areálu ZŠ 

Mikulova od 8.30 hodin, nejpozději 40 

minut před startem kategorie.

Výsledky:
Průběžně budou vyvěšovány v prosto-

ru startu a cíle. Ofi ciální výsledky budou 

zveřejněny na www.bezeckenadeje.cz

Všem účastníkům příjemné zážitky z běhání přeje

ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO  
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Slyšte, slyšte čarodějnice a čarodějové!
Ve čtvrtek 28. dubna bude od 13 do 17 

hodin probíhat akce Čarodějnice na  Ji-

žáku, a  to na  travnaté ploše u  metra C 

– Opatov (směr starý Chodov). Přijďte si 

vytvořit originální placku, vyzkoušet si 

střelbu z luku, vyrobit si něco ve výtvarné 

dílně nebo si nechat natisknout na tričko 

obrázek. Máte také jedinečnou možnost 

zhlédnout žonglérské vystoupení a  sami 

si žonglování vyzkoušet. Můžete se zú-

častnit soutěží, nechat si pomalovat obli-

čej nebo si zaskákat na trampolíně či si za-

hrát stolní fotbálek. Příchod v kostýmech 

je vítán. Vstup je jako vždy zdarma. Již 

tradiční čarodějnickou akci pořádají Proxi-

ma Sociale, o. p. s., a YMCA Praha. Obě 

organizace působí v  lokalitě Prahy 11 již 

více než 15 let. Poskytují sociální služby 

dětem a mládeži, pořádají pro ně akce, na-

bízejí jim bezpečný prostor pro trávení vol-

ného času a také podporu, radu a pomoc 

v obtížných životních situacích. 

Eva Kašáková, DiS., 

Proxima Sociale, o. p. s.

Kontakt na vedoucí klubu Jižní pól, 
Proxima Sociale, o. p. s.: 
Bc. Tereza Mašitová, 775 060 042, 

masitova@proximasociale.cz

Kontakt  na vedoucího klubu 
Ymkárium, YMCA Praha: 
Bc. Jakub Kulhánek, 737 629 149,

 ymkarium@praha.ymca.cz

edoucí klu

Ymkárium se žene do fi nále!
YMCA Praha pořádá s fi nanční podporou 

Československé obchodní banky projekt 

Bezpečně spolu i sami v online prostředí. 

Děti a dospívající se mohli poslední dva 

měsíce účastnit mnoha zajímavých akti-

vit a workshopů s tematikou bezpečnost 

v online prostředí. A stále ještě mohou!

V klubu proběhly 2 akční týdny, kdy jsme 

si s dětmi povídali o smysluplnosti využi-

tí moderních technologií, o  jejich nasta-

vení a  zabezpečení. Děti měly možnost 

se prostřednictvím zábavných aktivit 

a  workshopů seznámit s  problematikou 

moderních technologií, zorientovat se 

v  oblasti a  nyní vědí, jaká zařízení jsou 

dnes chytrá, tedy „SMART“, a že nejsou 

pouze na chatování s  kamarády a hraní 

„kůl“ her. 

Na  intenzivní akční týdny jsme navázali 

i v dalších dnech daných měsíců, na děti 

čekal pestrý program (pohybové i  kre-

ativní hry, přespávačka v  klubu). Za  vše 

hovoří spontánní výpovědi dětí: „To bylo 

hustý!“, „Kdy se bude zase něco hrát?“ 

Je za námi už hodně práce, ale my stále 

ještě nekončíme!

Děti i zájemci z řad veřejnosti se mohou 

těšit na poslední akční týden 4. 4. – 7. 4. 

a na očekávaný víkendový pobyt 15. – 17. 

4. Chcete se dozvědět více? Kontaktujte 

nás, budeme se těšit! 

Jakub Kulhánek, vedoucí nízkoprahového 

klubu Ymkárium, YMCA Praha.

Kontakt: 737 629 149, 

ymkarium@praha.ymca.cz

MŠ Markušova 1556 a detašované 

pracoviště Dubnova 806,

oceněna v tomto roce mezinárodním 

titulem EKOŠKOLKA, 

pořádá již po sedmnácté 

DEN ZEMĚ 
Motto: ,,Zachraňme jídlo”    

Kdy? 21. 4. 2016 od 15.00 hodin

Kde? Zahrada MŠ Dubnova a přilehlý 

Hostivařský lesopark

Cíl: Seznámit děti a rodiče s novým 

pohledem na to, co jíme.

Přijďte i vy, těšíme se na vás…

EKOTÝM 

a zaměstnanci 

MŠ Markušova 

a Dubnova.
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Vyjádření ke koalici s HPP11
Na podzim 2014 jsme vstoupili do koali-

ce s Hnutím pro Prahu 11 (HPP 11) s tím, 

že společně odmítáme způsob správy 

Prahy 11 z  let 2006–2014. Na naší kri-

tice vedení Jižního Města z  éry Dalibo-

ra Mlejnského se nic nemění. Na druhou 

stranu více než rok vládnutí společně 

s  HPP 11 ukázal, že někteří čelní před-

stavitelé tohoto hnutí neumějí spravo-

vat městskou část. Jejich styl práce je 

totiž stejný jako v dobách, kdy byli v opo-

zici. S  takovým přístupem ovšem nelze 

řídit Prahu 11! Kauza „odtrhávání“ Jižní-

ho Města od Prahy byla pouze nejviditel-

nější špičkou ledovce, jehož celé jméno je 

nekompetentnost, nekolegialita a nezod-

povědné revolucionářství na  straně ně-

kterých členů HPP 11. Nikdo nás nemůže 

obvinit z nedostatku loajality vůči koalici 

s HPP 11. Více než rok jsme tolerovali ce-

lou řadu věcí, které se nám nelíbily – a to 

bez jakékoliv medializace. 

Zde jsou tři zcela konkrétní příklady, kte-

ré tuto situaci alespoň částečně ilustru-

jí. 1) Do dvou radničních komisí HPP 11 

prosadilo člověka ze své kandidátky, je-

hož hlavní „kvalifi kace“ spočívala v  tom, 

že chtěl odvolávat co nejvíce ředite-

lů škol. Dále se mohl „pochlubit“ nepla-

cením sociálního a  zdravotního pojiště-

ní a  tak ostudným opileckým výstupem 

během jednoho zastupitelstva, že tuto 

část na  svém videozáznamu vystřihlo 

i HPP 11. Navíc pouze díky odporu rad-

ních za TOP 09 a ANO tento člověk ne-

získal pracovní smlouvu na úřadu Prahy 

11. 2) HPP 11 se dlouhodobě pokouší 

obcházet redakční radu měsíčníku Klíč, 

aby získalo co nejvíce prostoru pro sebe. 

Dále se HPP 11 v rozporu se svými před-

volebními sliby snaží bránit přístupu opo-

zice do Klíče. 3) Na podzim 2015 neby-

la na pokyn zástupce starosty Ladislava 

Kose včas vyplacena dotace společnosti 

Sportovní Jižní Město, o. p. s., čímž došlo 

k  porušení usnesení zastupitelstva! Až 

po varování, že věc bude předána kont-

rolnímu výboru, byly peníze vyplaceny. 

Všechny tyto problémy (a  desítky dal-

ších, namátkou kauza Gregorova, ob-

strukce ohledně stabilizace sportovní-

ho majetku či manipulace s rozpočtem) 

jsme více než rok řešili jen a  pouze 

za  zavřenými dveřmi ve  snaze zlepšit 

fungování naší koalice s  HPP 11. Kau-

za „odtrhávání“ Jižního Města však uká-

zala, že je nutné přikročit k  zásadněj-

ší změně způsobu, jakým vedení Prahy 

11 od podzimu 2014 fungovalo. Z toho 

plynou kroky, které v poslední době činí-

me. Náš cíl se nemění – zajistit existenci 

kompetentního vedení Prahy 11, které 

bude pracovat ve prospěch občanů.

Jakub Lepš 

za zastupitelský klub TOP 09

Reakce na příspěvek J. Lepše (Vyjádření ke koalici s HPP11)
Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11) dlouhodo-

bě poukazovalo na propojení developerů 

a radnice, šikovně vyprázdněnou poklad-

nu, malý bazén za velké peníze, nákupy 

dvou objektů za bezmála miliardu, nebo 

prodeje pozemků, které skončily za  pár 

korun v  nenávratnu. Stavělo se na  od-

por k nesmyslnému zastavění každé vol-

né plochy. Oba koaliční partneři (TOP 09 

a ANO 2011) pluli na  stejné vlně. Ales-

poň před volbami.

Postupně se situace obracela. HPP 11 

dostalo od opozice nálepku brzdy rozvo-

je Jižního Města. Tématu se chopili i naši 

koaliční partneři: „Neumíme získávat dota-

ce“ – co na tom, že se dotace v minulosti 

Praze 11 udělovaly jako všimné za hlaso-

vání na  magistrátním zastupitelstvu. Je-

jich využití ostatně prověřuje Útvar pro 

odhalování organizovaného zločinu. Do-

konce prý musíme 11 milionů dotace vra-

cet – je nám záhadou, jak je možné vra-

cet dotaci, která ani nebyla vyplacena. 

„Nechceme žádnou výstavbu“ – nesmysl, 

pouze prosazujeme výstavbu v mantine-

lech územního plánu, a  to bez nezákon-

ně navýšených parametrů. „Všechno ruší-

me“ – všechno ne, ale například zakázku 

za  desítky milionů s  fi rmou, která vyka-

zovala nikdy neodvedené, práce skuteč-

ně nechceme. Prosazujeme prodeje bytů 

v  elektronické aukci – přes odpor koalič-

ních partnerů, kterým pak už nevadí, že 

peníze putují do náročné rekonstrukce vel-

ké školky, tedy oblasti jejich kompetence. 

Povolební spolupráce postupně dostá-

vala trhliny a  vyústila v  odvolání mís-

tostarosty Ing.  Kosa dne 17. 3. 2016, 

pro něž hlasovala TOP 09 a ANO 2011 

ruku v  ruce s  opozicí. Ta odvolání navr-

hovala. Celá akce byla pečlivě naplánova-

ná a domluvená dlouho dopředu. Nejde 

o nic jiného, než slibně se rozvíjející po-

kus o oslabení a rozštěpení HPP 11. Proč 

předstírat údiv. Každý z aktérů dobře při-

pravené kampaně má své důvody. Jeden 

cíl je společný. Oslabit HPP 11 tak, aby 

se stalo bezvýznamným článkem dění 

na Jižním Městě.  

Ing. Jiří Štyler – starosta 

Petr Lukeš – radní pro audit 

a hospodaření

Hnutí pro Prahu 11

Nechceme tu Kosovo!
Jižním Městem otřásá skandální vyjádření 

starosty Štylera o odtržení městské části 

Praha 11 od metropole. Jeho představou 

je samostatná obec. Šílený nápad nepo-

přel ani na mimořádném zastupitelstvu, 

které za účelem podání vysvětlení svola-

li zastupitelé, kteří s  iniciativou starosty 

nesouhlasí. Navíc byl usvědčen videozá-

znamem v  přímém přenosu ze lži, když 

na jednání zastupitelstva tvrdil, že o od-

tržení nikdy neuvažoval. V  průběhu za-

stupitelstva dokonce přiznal, že koncepci 

k odtržení Prahy 11 připravuje za pomo-

ci právníků, které platí z  vlastních pro-

středků. Starosta má podporu zastupite-

lů z HPP 11, KDU-ČSL a Pirátů, což se 

projevilo při hlasování zastupitelstva, kdy 

tito nehlasovali pro předložený materiál, 

který se od  snah starosty distancoval. 

Jednání starosty není náhodné. K popu-

lismu se uchylují politici neschopní řešit 

problémy a snažící se navrhovat radikální 

extrémní řešení. Separatistické tendence 

jsou nejhorší a nejnebezpečnější v reper-

toáru politiků – populistů. Pro svůj osobní 

prospěch a zviditelnění útočí na nejnižší 

lidské pudy. Je to naprosté selhání před-

stavitelů HPP 11, kteří vedou současnou 

koalici. Nekompetencí radních z HPP 11 

přichází MČ o fi nanční prostředky z dota-

cí zastupitelstva hl. města Prahy i o pro-

středky z programů na regeneraci objek-

tů ve správě MČ, které zajistilo už minulé 

vedení radnice. Na  scéně se objevuje 

radní Kos. Ekonomický „expert“ HPP 11 

s gescí fi nance MČ. Je zodpovědný za kri-

tický stav, ve  kterém se MČ nachází. 

Starosta Štyler nemá na  celkovou stra-

tegii MČ až takový vliv, jak by z  funkce 

starosty vyplývalo. Strůjcem neblahých 

událostí je radní Kos, jehož ambice pře-

sahují hranice Prahy 11. Neúspěšně kan-

didoval do poslanecké sněmovny na kan-

didátce ANO a angažoval se i ve Straně 

zelených. Nyní chce kandidovat jako se-

nátor za Prahu 11 (HPP 11). Kritika mi-

nulého vedení ve světle „úspěchů“ HPP 

11 na radnici bledne. A tady začíná kau-

za, kterou sledujeme ve sdělovacích pro-

středcích, ta, která se radnímu Kosovi 

vymkla z  ruky a měla ho díky mobilizaci 

voličů vynést do senátu. O nic víc nešlo. 

Škoda, kterou MČ díky šílenému nápadu 

utrpí, je pro radního Kose nepodstatná. 

Jsme pro odvolání starosty Štylera, for-

málně odpovědného za tuto kauzu, i pro 

odvolání L. Kose jako dalšího viníka této 

složité situace. Nechceme, aby MČ Praha 

11 dopadla kvůli ambicím jedinců jako se-

paratistická republika Kosovo. Navrhne-

me odvolání pánů Štylera i Kose na dal-

ším plánovaném zastupitelstvu.

Klub zastupitelů ČSSD

Názory zastupitelů
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BYDLENÍ
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v  Praze 4, 
do 3 mil. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, 

Milíčovského nebo Krčského lesa, i před 

privatizací. Platba v  hotovosti, dluhy 

a exekuce nevadí. Tel.: 777 211 671

• MÁM ZÁJEM O  KOUPI DOMU, PO-
ZEMKU nebo VĚTŠÍHO BYTU. Kdekoliv 

v Praze 11 a v okolí do 10 km od metra 

C Háje, případné dluhy uhradím. Záloha 

možná ihned. Tel.: 777 889 409

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušeností 

a možností. Jsme ryze česká realitní kance-

lář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra 

Opatov, tel.: 272 927 497, 732 237 741, 

www.hlousekreality.cz

• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na JM 

jako doma! Prodáme, pronajmeme, vy-

měníme vaši nemovitost, vyřešíme dlu-

hy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi 

ZDARMA poradit do  našich kanceláří: 

Krejnická 2021/1 a Opatovská 1753/12 

na tel. 607 00 11 88, na e-mailu: info@

jihomestskereality.cz

• Sháním s  dcerou byt na  JM. Prodala 

jsem dům za Prahou. Nevadí mi družstvo. 

Mám hotovost. RK nevadí, solidní jednání. 

Tel: 704 167 388

Hledám byt 2+kk. Pro vážnou klientku 

s  hotovostí intenzivně hledám ke  koupi 

byt 2+kk nebo 2+kk/L na  Jižním Městě. 

Může být i  družstevní. Ing.  Hloušek, tel. 

732 237 741

Hledám ke  koupi byt 3 + kk a  větší 
v Praze 11. Družstevní nebo OV. Původ-

ní stav nevadí. RK prosím nevolejte. Tel.: 

721 606 214

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 
o  velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní 

nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• Hledáme pronájem bytu o  velikosti 
gars. až 2+1 do 12 000,– včetně poplat-

ků nebo 3+kk až 4+1 do 15 000,– včetně 

poplatků, kdekoliv v Praze a okolí. Volejte 

nebo pište prosím na tel.: 603 257 202

• Vyměním městský byt zvl. urč. 1+k.k. 
+ balkon 43 m2 v ulici Divišovská za větší 

byt zvl. určení v této lokalitě nebo Pha 11. 

Dohoda jistá. Tel.: 724 177 285

• Hledáme byt na Praze 4 nebo do 30 mi-
nut od této lokality a to gars. až 2+kk nej-

lépe v panelovém domě, ale nemusí být. 

V bytě budeme 2 osoby v páru, bez zvířat, 

nekuřáci. Cena do 13 tisíc – dle velikosti. 

Moc děkuji! Tel.: 605 845 088 

• Poptávám byt 2+1 nebo 3+1 (3+kk) pro 

2 osoby s  dítětem 14 let. Nespěcháme, 

ale můžeme bydlet i hned – záleží, jak se 

dohodneme. Výhodou lodžie nebo balkon. 

Děkujeme. Tel.: 603 789 381 

FINANCE A PRÁVO 
• Advokátní kancelář u metra Háje, Pra-
ha 4 – právní služby pro občany, družstva, 

fi rmy – zastupování u soudu, rozvody, vý-

živné, SJM, vymáhání pohledávek, smlou-

vy, trestní právo, dědictví, exekuce, bytová 

probl., převody bytů do os. vlast. atd. Tel.: 

606 125 069, causa@cmail.cz

• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁ-

NÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVI-

DENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ. 

VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH, PERSO-

NALISTIKA. ZASTUPOVÁNÍ NA  ÚŘA-

DECH. TEL.: 604 618 298, 222 364 018. 

na WWW.ADMIS-UCTO.CZ

• Advokátka JUDr.  Svatava Grivalská 

(sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhání 

pohledávek, smlouvy, nemovitosti, právo 

rodinné, občanské, obchodní, pracovní. 

Právní služby pro bytová družstva a SVJ 

včetně převodů bytů do  os. vlastnic-

tví, likvidace, insolvenční řízení, osobní 

bankroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel.: 

603 823 260, email: offi  ce@grivalska.cz, 

www.grivalska.cz

• Půjčky na  ruku od  2 000 Kč. Pro ob-

čany ČR od  18 let. Vezmi OP a  mobil. 

I pro klienty v insolvenci i v exekuci. Po-Pá 

9-17. Háje, Tatarkova 6 (zadní vchod). Tel.: 

777 367 244 

• PŘEVODY BYTŮ do osobního vlastnic-

tví, prohlášení nemovité věci, zakládání 

SVJ, zaměření a pasportizace bytů, jedná-

ní na Katastru nemovitostí, právní servis. 

Info ZDARMA na tel.: 724 304 603

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA Anny Drabíkové 

534 P4 Háje. Pojištění úrazu, majetku, 

aut, cestovní, psů, penze, úvěry, hypotéky.

Servis, platby i kartou. Mob. 723 277 777  

www.ceskapojistovna.cz/poradce?jiri.

fanta2

PRÁCE
• Hledáme ZDRAVOTNÍ SESTRU s  reg. 

pro práci v domácí zdr. péči na HPP i DPP. 

Nabízíme nadstandardní fi n. ohodnocení 

a fl ex. prac. dobu. Tel.: 736 673 231

ZDRAVÍ A KRÁSA 
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 

v práci... Profesionální služby za  rozum-

né ceny. Pí. Jenšíková, tel.: 777 285 669, 

www.kadernice-do-domu.cz

• TERAPIE A KURZY, pomoc s psychický-

mi i fyzickými problémy, tel.: 774 981 413, 

www.svobodamysli.cz

• PEDIKURA Holušická 1, 7. patro, ob-

jednat možno na tel.: 728 325 152 nebo 

SMS zprávou

• Toužíte po  profesionální kosmetické 
péči? Salon Sen je tu pro Vás! Nachází se 

v Mikulově ulici, Praha 11, 149 00. Kom-

pletní informace na www.salon-sen.cz, ob-

jednávky telefonicky na tel.: 602 544 312

• Otevíráme nový seminář KLÍČ K  ŽI-
VOTU, 1. stupeň 20. – 23. 5. Jedinečná 

metoda sebepoznání, uzdravení a zlepšení 

kvality života. Přihlášky a informace na tel.: 

604 570 483, eva.smejkalova@volny.cz

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST 

• MALOVÁNÍ – ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK 

kompletní malířské práce, štukování stěn 

a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny. 

www.123malovani.cz, tel.: 603 475 667, 

e-mail: infomal@volny.cz 

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, vinyl, 

koberce, plovoucí podlahy – návštěva se 

vzorky, zaměření a cenová nabídka ZDAR-

MA. Mob. 604 623 052, e-mail: blahapod-

lahy@seznam.cz

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUK-
CE – NA  KLÍČ. ZÁRUKA 5 LET! Jádro 

od 88 000 Kč. RENO-NOVOTNÝ, renono-

votny@atlas.cz, www.reno.wbs.cz, tel.: 

602 292 812, 272912326 

• Drobné řemeslné opravy. Nabízím opra-

vy, výměny, montáž, demontáž nábyt-

ku, elektro. služby, malířské práce, vrtání 

a  věšení obrazů, poliček a  pod. Seřízení 

netěsnících oken, výměna silikonu u  ku-

chyňských desek a koupelnového vybave-

ní. Tel.: 605 740 880 

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

Ing. Zbyněk Hloušek - certifikovaný makléř - 11 LET TRADICE V PRAZE 11
MÍSTNÍ SPECIALISTA NA PRODEJ VÝMĚNU BYTŮKOUPI

14 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

732 237 741       272 927 497www.HLOUSEKREALITY.cz
NAJDETE NÁS VE VESTIBULU STANICE METRA “C“ OPATOV

Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 777 755 714
Po – Ne 9,00 – 20,00 222 365 747

Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří.
Nabídka LAST MINUTE a včasný nákup, garance nejnižší ceny.

CESTOVNÍ AGENTURA
Léto 2016 – děti zdarma – slevy za včasný nákup.

www.nubis.cz
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• Matrace na míru do 3 dnů. Čalounictví. 

Obchod, molitany + drť, koženky, kůže, 

juta, 900 druhů potahových látek, popru-

hy, rouna, plátna, ozd. hřeby a  jiné. P4, 

Pankrác, Na  Veselí 2 – za  rohem domu. 

Tel.: 241 402 270,  www.molitany.cz

• Instalatér u Chodovské tvrze V. Škapa 

728 386 419

• Čistíme koberce, sedačky, postele ap. 
mokrou metodou profi  stroji. Ručně čistí-

me kožený nábytek, myjeme okna. Kvalit-

ně a levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 

777 717 818, www.cistimekoberce.cz

• Mytí oken včetně rámů a žaluzií, strojo-

vé čištění koberců a čalouněného nábytku. 

Provzdušnění trávníků motorovým vertiku-

tátorem, sekání trávy, stříhání živých plotů. 

Tel.: 724 006 275, www.pvj-group.cz

• Rekonstrukce bytových i  nebytových 
prostor. Realizujeme dlažby, obklady, ma-

lování, štukování, bytová jádra, pokládku 

podlah a jiné práce. Kvalita a spolehlivost. 

Tel.: +420 608 217 581, 602 658 911. 

E-mail: rekonstrukce.mv@seznam.cz

• Provádím rekonstrukce bytových i ne-
bytov. prostor vč. menších zakázek. Zed-

nictví, obkladačství,malování, štuky stěn, 

byt. jádra aj. práce. Kvalita, spolehlivost, 

pracovitost a  rozumná cena je samozřej-

mostí. Tel.: 739 613 488, e-mail: jin60jir@

seznam.cz, zednikjindra.sluzby.cz

• ELEKTRIKÁŘI – Byty-domy-komer-

ce. Rozumná dohoda i  ceny. Od  žárovky 

až po  nové rozvody. Instalace spotře-

bičů. Tel.: p. Štol: 776  893  128, e-mail: 

info@100EL.cz, www.100EL.cz

• Instalatérské práce – voda, plyn, kana-

lizace, topení. Výměna plynových spotře-

bičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 

Horyna Tel.: 603 554 550, 271 912 323

• Malování – NOVOTNÝ MALOVÁNÍ – 

Novotný – tel.: 606  556  547 – malová-

ní, lakování, štukování, fasády, zaměření 

zdarma, práce i  o  víkendu. www.malova-

ni-novotny.cz, e-mail: malovani. novotny@

seznam.cz

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 

dlažby. Malířské a  bourací práce, odvoz 

suti. Rekonstrukce jader, domky, nebyt. 

prostor. Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738, 

e-mail: marti.dvorak@centrum.cz

• Provádíme veškeré stěhovaci a vyklíze-
cí služby. Prohlídka technikem ZDARMA, 

KM po Praze ZDARMA. Tel.: 727 943 277

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-

vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-

ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 

Sami odvezeme a  přivezeme ZDARMA. 

Tel.: 606 312 174, www.cistirnaperi.cz

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 
v  bytech i  SO+NE. Tel.: 602 719 678 v 

7–22 hod. Prodej nových a odvoz starých 

chladniček

• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JA-
DER NA  KLÍČ – SPECIALIZUJEME SE 

NA PRAHU 11, zajišťujeme vše vč. ma-

teriálu, ZKUŠENOST – SPOLEHLIVOST 

– ZODPOVĚDNOST, konzultace zdarma. 

www.BytoveJadro.cz, tel.: 602 244 255

• Malířské práce, štuky, laky, stěrka + 
návštěva zdarma! 606 227 390, jsaifrt@

seznam.cz

• Elektrikářské práce Erben. Opravy 

malé, velké i  rekonstrukce, světla, zásuv-

ky, jističe, dotažení spojů, vedení k novým 

kuchyním, zasekání i v lištách, www.elekt-

rikarerben.cz, tel.: 604 516 344

• TV SERVIS-KŮS – opravy televizorů 

a mobilních telefonů u vás doma. Prodej, 

dovoz a instalace nových TV, odvoz a likvi-

dace starých přístrojů. Rozumné ceny. Tel.: 

602 832 751, www.TELEMOBIL.cz

• Servis plastových oken. Okna je nutno 

jednou za  dva roky seřídit a  promazat, 

jinak neplní svou funkci a  dochází k  váž-

nému poškození. Oprava a  prodej žalu-

zií. Sítě proti hmyzu. Tel.: 601 236 957, 

e-mail: jirasek.servis@seznam.cz

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a  lakýrnické práce 

a jiné úpravy bytů provede Miroslav Rych-

lý. Tel.: 604 517 565, www.stukmalba.cz, 

e-mail: mirekrychly@seznam.cz

• Instalatérské práce, topení, zednické 
práce. Výměna kuch. desek a dřezů. Volek 

– Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• PLOVOUCÍ A  VINYLOVÉ PODLAHY, 
KOBERCE, PVC, TAPETOVÁNÍ, MALÍŘ-
SKÉ PRÁCE, stropní kazety, rekonstruk-

ce bytů. Zaměření zdarma. Kvalitně. Tel.: 

603 494 330, e-mail: ivan.lafek@seznam.cz

• Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. pro-
stor. Malířské, bourací práce, štukování, 

obklad, dlažba. Elektroistalace, instala-

térství. Tel.: 775 690 435, e-mail: peta.

sitner@gmail.com

•!! Odvoz starého nábytku na  sklád-
ku. – Stěhování všeho druhu. Vyklízení 

sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 

a  odvezeme cokoliv. Vše za  rozumnou 

cenu. Volejte: 773 484 056

• Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí garný-
že, opravy a  servis žaluzií. Akce! Zamě-

ření, doprava zdarma. Tel.: 603 715 285. 

www.interierservisgroup.cz 

• Levně vyklízení, odvoz, výkup v Praze 
i mimo Prahu. Vyklízení bytů, garáží, sklíp-

ků. Ceny od 100 Kč. Bourání příček 

• Akční cena bourání byt. jádra i s odvo-
zem na skládku za 5 900 Kč. Odkup funkč-

ního nářadí, sport. potřeb, strojů. Autodo-

prava. Tel.: 777 207 227

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, 

DVD, HI-FI věže, historická elektronika, 

LCD monitory a počítače. Rozumné ceny. 

AVC servis – tel.: 222  361  720, mobil: 

602 390 630

• Instalatér – oprava voda, odpad, plyn, 
montáž. Tel.: 603 771 808

• SÁDROKARTON OSKAR – provádíme 

sádrokartonářské práce (příčky, stropy, 

předstěny, půdní vestavby, akustické od-

hlučení, bytová jádra), zednické a malířské 

práce. Tel.: 774  042  960, sadrokarto-

noskar@email.cz

• AUTO-ELEKTRO OPRAVY – MONTÁŽE 

– DEMONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ OSOBNÍCH 

VOZIDEL, TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, AUTOALAR-

MY – AUTORÁDIA – DENNÍ LED SVĚTLA, 

ALTERNÁTORY – STARTÉRY, STAHOVAČ-

KY OKEN APOD. PŘÍPRAVA NA STK. Tel.: 

777 832 938, Praha 4-Šeberov

• Nabízíme strojové čištění koberců 
a čalounění, mytí oken. Zkušenost, kva-

lita, osobní přístup. Tel.: 773 540 170, 

email: info@dbuklid.cz

• Mytí oken (plast. 3+1 cca 380 Kč), čiště-

ní koberců a čalounění. Doprava po Praze 4 

zdarma. Tel.: 607 275 272, 222 955 295

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety.

Tel.: 737 202 354

• Truhlář – kuchyně, vestavěné skříně, 

atypický nábytek. Tel.: 775 565 481, rada.

no.1@seznam.cz

sy
sté

m O
PTIM

I
Z A S K L Í VÁ N Í  L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

tel.: 272 931 863, 603 501 672
hrbek-tomas@seznam.cz, www.zasklenalodzie.cz

ŽALUZIE /prodej–montáž–opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU

Vzorkovna: 
Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4 
Tel.: 272 913 518, 602 224 745, 736 533 313
nykl@propostudio.cz • paulin@propostudio.cz

Provozní doba: 
Po–Čt 9:00–12:00, 14:00–17:00, Pá 9:00–14:00
www.propostudio.cz
člen obchodní sítě 1fl oor • www.1fl oor.cz

 Vám dodá a odborně aplikuje: vinylové dílce, PVC a koberce 
v metráži i čtvercích, dekorativní cementové, epoxi 
a PU pohledové stěrky na podlahy, stěny, kuchyně, koupelny 
– panDOMO, BetonImage, ELEKTA, epoxi úpravu garáží a sklepů 

Samozřejmostí je odborná úprava podkladu
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POČÍTAČE 
• PC kámoš – Počítačový servis. Oprava 

PC, vyčištění a  zrychlení PC, odvirování, 

záchrana dat, přeinstalace Windows, in-

stalace WiFi. Praha 4. www.pckamos.cz, 

tel.: 774 353 444

• NEVÍTE SI RADY S  POČÍTAČEM? Na-

bízím: školení MS Offi  ce, servis Vašeho 

PC, výběr hardware a  komplexní řešení 

webu s  internetovým marketingem. M: 

733 731 892, E: david.simko@centrum.cz

OSTATNÍ
• UBYTOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH. Přijďte 

pobejt do  rodinného hotelu Krakonoš 

v  Rokytnici nad Jizerou a  poznejte nej-

vyšší hory ČR. Více informací na www.ho-

telkrakonos.cz nebo tel.: 603 155 874

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová – Za-

kouřilova 94, Chodov. Tel.: 732 803 835

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFI-
KY i  celé knižní pozůstalosti. Pohledni-

ce pouze do  roku 1950. Nabídněte. Tel.: 

603 247 819, e-mail: centrums.t@post.cz

• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuzana Še-

mlová – opravy, úpravy oděvů a bytového 

textilu. Zdiměřická 1446, Praha – Jižní 

Město. Otevřeno po–čt, 10.00–18.00, pá 

10.00–15.00. Tel.: 734 487 143

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a  výroba 

klíčů, opravy,obuvi, brašen, kabelek, dešt-

níků, oděvů, bund, ortopedické opravy. 

Provádíme gravírování, broušení nožů 

a nůžek. OC Opatov, vestibul metra Opa-

tov, www.opravyobuvi.cz

• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 
480 KČ/AUTO. Pevná konečná cena bez 

poplatků za čekání a nástup, max. 4 pa-

sažéři, snadné objednávání, spolehlivost, 

www.mrtransfer.cz, tel. 603 431 716 / 

608 553 080

• BD Brandlova 1382/16 hledá zájemce 

o  využití nebytových prostor o  velikosti 

cca 120 m2. Dosud sloužilo jako prodejna, 

lze i  sklad apod. V případě zájmu volejte 

605 017 878

• Maminky, pomozme spolu našim ne-
klidným dětem. ADHD, hyper, dys. Tera-

peutka: 777 000 263

• Koupím garáž nebo garáž. box v okolí 

ulic Mikulova, Podjavorinské, Hviezdosla-

vova. Na  druhu vlastnictví nezáleží. Nej-

sem RK. Nemám zájem o pronájem. Mobil: 

723 250 006

HLEDÁTE ZUBAŘE?
Soukromá zubní ordinace přijímá nové pacienty
Nabízíme moderní a bezbolestnou stomatologii
Kosmická 537/2, Praha 4, Háje
tel.: 608 508 254
www.dcclinic.cz          Máme smlouvy se ZP

Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG •
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •

Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou • PNEUSERVIS •
Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČUJEME NÁHRADNÍ AUTO
mobil: 731 208 823, tel.: 272 937 482 
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

Praha 11 – Chodov, Zakouřilova 142
www.auto-vranek.cz

AUTOSERVIS – zde na Chodově

Amonit Klic 88x60 1_2014.indd   1 28.1.14   15:28

PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy

• bržděné přívěsy 1t

• bržděné přívěsy 2t

• přepravníky aut

• přívěsy na motorku

• přívěsy na lodě

• obytné přívěsy

• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar

•  převody a přihlašování 

vozidel

•  zajištění STK vozidel  

a emisních zkoušek

•  prověření původu 

vozidla, provádění  

VINTESTU firmy Cebia

•  odhady motorových 

vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny marketu)

182 00 Praha 8 – Kobylisy

Tel./fax: 284 686 364

mobil: 602 330 888, 602 303 788

e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz

www.hakoautobazar.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
 po – čt: 8,30 – 18,00 hod.

 pá: 8,30 – 16,00 hod.

 so: 9,00 – 16,00 hod.

H
o

rň
á
te

c
k
á

HAKO
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Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.

 vyrobeno 
v Německu
 vyrobeno
v Německu

košík 10 ks

65,-Muškáty převislé
Pelargonium peltatum
košík 10 ks, jedinečné barvy a kvalita 

Zahradnický 
substrát 50 l

80,-
10 kg

198,-Mulčovací 
kůra 80 l

při paletovém odběru

ks od

42,-
při paletovém odběru

ks od

13,50

Přívěsný vozík 
Handy 20 včetně opěrného kolečka, rozměr tažné plochy:
206 x 110 x 30 cm, celková hmotnost 750 kg, kola R13, 
stabilní V - oj, vnější kola s blatníky neomezující ložnou 
plochu

Trávníkové hnojivo
proti mechu 10 kg
10 kg, vystačí na cca 285 m2, 
pro sytě zelený trávník

STABILNÍ KONSTRUKCE

VČETNĚ OPĚRNÉHO KOLEČKA S DRŽÁKEM

CERTIFIKOVÁNO DO

10.990,-

ZAHRADA

kola R 13

Tepelně izolační cihly 
GIMA PD – příčkovky, cihly
pero-drážka, rozměr 372 x 238 mm,  
tlouštka: 65, 115, 175, 240, 300, 365, 
400, 440 mm

69,-

STAVEBNINY

Značkové suché
maltové směsi 25 kg
beton B20, betonový potěr, samonivelační 
potěr, zdící malty, jádrové omítky pro ruční 
omítání, vápenný štuk, lepící a stěrkovací 
tmely na fasádní systémy

k.z. Průhonice - Čestlice, U Makra 130• Po – Pá  700 – 2100  hod.  , So – Ne   800 – 2100  hod.• www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 4. do 4. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

k. z. Průhonice – Čestlice
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
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Nový výtah na přání
v našem showroomu

Schindler, první koho přivoláte

Navštivte náš showroom a ze široké škály komponentů  

si můžete poskládat výtah šitý na míru.

•  výtahové kabiny 6300, 6500

•  dekorační řady

•  ovládací panely

•  madla, sedátka, osvětlení

•  PORT Technologie

www.schindler-cz.cz


